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المنتخبات العالمية تواصل التوافد على دوحة المونديال

24 صفحة

بسبب اإلصابة

رسميا .. ماني خارج المونديال
دكار - قن�ا - أعل�ن االتحاد الس�نغايل لك�رة القدم، اليوم، رس�ميا غياب 
ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ األملاني واملنتخب السنغايل عن بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022، بسبب اإلصابة.
وذكر االتحاد السنغايل عرب فيديو نرشه عىل موقعه اإللكرتوني أن ماني 

لن يشارك مع املنتخب يف املونديال.
وكان ماني قد تعرّض لإلصابة يف الساق خالل مباراة بايرن ميونخ 
أمام فريدر بريمن يف الجولة ال�14 من الدوري األملاني، والتي 

انتهت بنتيجة )6 - 1( للبايرن.
وتش�ارك الس�نغال يف املونديال ضمن املجموعة األوىل إىل 

جانب قطر واإلكوادور وهولندا.
ويستهل املنتخب السنغايل مشواره يف البطولة بمواجهة 

نظريه الهولندي، االثنني املقبل، عىل استاد الثمامة.

 }

ساديو 

ماني

}

بمشاركة »12« فريقا في الموسم المقبل

اسـتمـرار الدوري بنظـامـه الحــالـي
بن�اء ع�ىل البي�ان الصادر م�ن لجنة املس�ابقات 
باالتح�اد القطري لكرة القدم يف يونيو املايض 
ح�ول تقلي�ص ع�دد األندي�ة املش�اركة يف 
دوري النج�وم، إىل 10 فرق فقط، ابتداء 
ضم�ن   ،2024  /  2023 موس�م  م�ن 
االس�رتاتيجية الجديدة، التي تم وضعها 
لتقديم كرة قدم تنافسية عالية الجودة.

وبن�اء ع�ىل املوس�م االس�تثنائي للكرة 
القطري�ة واملتمث�ل يف اس�تضافة قط�ر 
لكأس العالم للمرَّة األوىل يف الرشق األوسط، 
وباإلضافة إىل املتغريات التي حدثت يف برمجة 

مباريات املوس�م الحايل بس�بب التوقفات لالستعداد 
للمونديال،

 فإن لجنة املس�ابقات باالتح�اد القطري لكرة القدم 
قام�ت بمراجع�ة وتقيي�م الوضع ملا تبقى للموس�م 
الريايض، وذلك من خالل عدة مش�اورات ودراسات 
من جانب اللجنة ومؤسسة دوري نجوم قطر وإدارة 
املنتخب�ات، وع�ىل اثره�ا، ف�إن اللجنة قام�ت برفع 
توصي�ة إىل اللجنة التنفذية باالتح�اد القطري لكرة 
القدم بتأجيل هذا القرار والعمل عىل استمرار النظام 
السابق املتمثل يف مشاركة 12 ناديا واستمرار عملية 

الصعود والهبوط.



خالل أسبوع من اآلن ستستضيف قطر أهم حدث ريايض 
عاما   12 قبل  كحلم  بدأت  التي  االستضافة  هذه  عاملي، 
تخطيطها  تم  ثاقبة  رؤية  بفضل  واقع  إىل  اليوم  تتحول 
بشكل جيد وتنفيذها بشكل أقل ما يقال عنه إنه احرتايف، 
واليوم فإن الجميع يشعرون باإلثارة وهم يراقبون العد 
العكيس لبدء البطولة داخل قطر وخارجها، بمن يف ذلك 

سفراء الدول املعتمدون لدى دولة قطر. 
لديها  التي  الدول  سفراء  من  عدد  إىل  تحدثت   $
حول  آرائهم  لسرب  قطر  يف  وتعمل  تقيم  كبرية  جاليات 
هذه  فكانت  العاملي  الحدث  هذا  تجاه  مشاعرهم 

الترصيحات..
بداية أشاد سعادة محمد جشيم الدين، سفري بنغالديش 
العمل  املنتهية واليته لدى دولة قطر، بإصالحات قانون 
التي اعتمدتها حكومة قطر تحت القيادة الحكيمة لسمو 
األمري، مشريا إىل أن قطر كانت األوىل يف املنطقة التي تتخذ 
مثل هذا اإلجراء اإلصالحي وتربز كقائدة يف هذه املنطقة 

وخارجها.
قانون  عىل  تمت  التي  الجوهرية  اإلصالحات  إن  وقال 
العمل أفادت العمال املهاجرين، بمن فيهم الوافدون من 
بأن ترشيع هذه اإلصالحات  ثقته  بنغالديش. معربا عن 
اإلنجازات  أحد  بوصفه  دائما  إليه  سينظر  وتنفيذها، 

الرئيسية الكربى لدولة قطر.
من  قطر  سكان  جميع  فيه  يشعر  الذي  الوقت  ويف 
مواطنني ومقيمني بالفرح واإلثارة، فإن سفري بنغالديش 
شاهدا  كان  كونه  أيضا  املشاعر  هذه  من  خليطا  يعيش 
درجات  أعىل  إىل  للوصول  قطر  بذلتها  التي  الجهود  عىل 

االستعداد الستضافة كأس العالم.
لن  إنه  الدين  جشيم  محمد  يقول   $ لـ  حديثه  يف 
يكون يف قطر خالل بطولة كأس العالم التاريخية القادمة 
الجديدة،  بمهمته  لاللتحاق  أخرى  دولة  يف  سيكون  ألنه 
الذكريات  أجمل  وعائلته  هو  سيحمل  ذلك،  رغم  ولكنه 
مصدر  دائما  ستظل  التي  الذكريات  هذه  قطر،  لدولة 

اعتزاز بالنسبة له ولعائلته.
وأعرب سفري بنغالديش عن فخره ملشاهدة االستعدادات 
للحدث  استعدادا  قطر  بها  تقوم  التي  العادية  غري 
أكرب عرس كروي  استضافة  املتمثل يف  الضخم  الريايض 
عىل مستوى العالم. مشريا إىل أن التوجيهات الصادرة عن 
القيادة السياسية والتي تم تنفيذها من قبل فريق مؤهل 

للغاية من املسؤولني أعطتنا الثقة املطلقة بأن كأس العالم 
يف قطر ستذكر دائما عىل أنها أحد أكثر االحداث الرياضية 

روعة.
وختم قائال: »كدولة شقيقة، تتمنى بنغالديش كل التوفيق 

الستكمال كأس العالم بنجاح«.
سفري  الدين،  محيي  مفاز  محمد  سعادة  قال  جهته  من 
تأثريًا  تظهر  قطر  يف  العمل  إصالحات  إن  رسيالنكا، 
إصالح  أن  إىل  مشريا  العمال.  رفاهية  عىل  كبريًا  إيجابيًا 
من  تعترب  لألجور  األدنى  الحد  واعتماد  الكفالة  نظام 
املجاالت الرئيسية التي أحدثت نقلة نوعية يف سوق العمل 

القطري.

إن  النكي  الرسي  السفري  قال   ،$ لـ  حديثه  ويف 
العمل  منظمة  عن  مؤخرًا  الصادر  السنوي  التقرير 
 ،2022 أكتوبر  إىل   2021 نوفمرب  يغطي  والذي  الدولية 
يقول إن إصالحات العمل كان لها تأثري إيجابي عىل 86 
التي  املنطقة  يف  األوىل  الدولة  هي  قطر  العمال،  من   %
ينطبق عىل جميع  تمييزي لألجور  أدنى غري  تتبنى حداً 
بما  القطاعات،  جميع  يف  الجنسيات،  جميع  من  العمال، 
لحماية  نظاًما  أنشأت قطر  كما  املنزلية.  العمالة  ذلك  يف 
بدفع  العمل  أصحاب  التزام  مراقبة  بموجبه  يتم  األجور 

األجور يف مواعديها.
قد يف خضم  قطر  أن  الجميع  يدرك  أن  »يجب  وأضاف: 

باستمرار  وتحسينها  تطويرها  يتم  األمد  طويلة  عملية 
يف  كبريًا  تقدًما  وحققت  الزمان  من  عقد  من  أكثر  منذ 

رعاية العمال وتظهر بوادر واعدة.
البعثة  الستضافة  تخطط  قطر  أن  أيًضا  املفهوم  ومن   
الدائمة ملنظمة العمل الدولية، وإذا تحقق ذلك فسيكون 
الحكومة  من  لكل  األمام  إىل  أخرى  قفزة  بمثابة  ذلك 

والعمال املهاجرين.
لكأس  املرتقبة  االستضافة  عن  الحديث  عند  أنه  وبني 
خطوات  تتخذ  قطر  أن  يالحظ  فإنه  القدم،  لكرة  العالم 
وسواء  متناهية،  بسالسة  العمل  سري  لضمان  مختلفة 
تعلق األمر بالخدمات اللوجستية أو جوانب االستعدادات 
األخرى، فإن قطر مستعدة تماًما الستضافة حدث كبري 

ومميز لم تشهد له املنطقة مثيال من قبل.
من جهته قال الدكتور ناريش بيكرام داكال، سفري نيبال 
يف قطر، إن سلسلة من اإلصالحات العمالية التي أدخلتها 
املهاجرين  للعمال  مفيدة  كانت  األخرية  اآلونة  يف  قطر 
الياقات  ذوي  من  العمال  استفاد  حيث  واضح،  بشكل 
لألجور  األدنى  الحد  تطبيق  من  كبري  حد  إىل  الزرقاء 
مرونة  الخروج  تصاريح  إلغاء  أتاح  وقد  التمييزي،  غري 

للعمال التخاذ خياراتهم فيما يتعلق بوظائفهم.
وقال: »نعتقد أن اإلصالحات التي تم إدخالها يف مجاالت 
من  التخفيف  وتدابري  للعمال،  املهنية  والصحة  السالمة 
وزيادة  العادل  بالتوظيف  وااللتزام  الحراري،  اإلجهاد 

أنشطة التوعية ستعزز دولة قطر كوجهة عمل مرغوبة
وبني أن استعدادات قطر الستضافة بطولة كأس العالم 
تشوبها  ال  االبواب  عىل  باتت  التي   2022 القدم  لكرة 
لبناء  ممتازة  باستعدادات  قطر  قامت  حيث  شائبة. 
مالعب البطولة باإلضافة إىل تقديم الخدمات اللوجستية 

الالزمة«.
القطري  الضيافة  كرم  أن  من  متأكد  »أنا  وأضاف: 
متعددة  واملعارض  املختلفة  الفعاليات  إىل  باإلضافة 
ال  انطباعا  سترتك  الضخم  الحدث  هذا  خالل  الثقافات 

يمحى عن قطر وانفتاحها عىل جميع الزوار.
قيادة حرضة صاحب  قائال: »نشيد بقطر يف ظل  وختم 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، 
العالم  كأس  الستضافة  ممتازة  باستعدادات  لقيامها 
تقديم  يف  التوفيق  كل  لقطر  ونتمنى   2022 القدم  لكرة 

كأس عالم ال ُينىس«.
سفير نيبال: استفادة كبيرة لذوي الياقات الزرقاء

كتب - أرشف صديقي

سفير بنغالديش السابق: »التشريعات الجديدة« من أبرز اإلنجازات
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سفراء الدول المصدرة للعمالة:

قطر رائدة اإلصالحات العمالية

{ جوالت تفتيشية على المواقع{ متابعة مستمرة من الوزارة لتنفيذ القرار

{ نشاط كبير في العمليات اإلنشائية

سفير سريالنكا: الدولة اتخذت كل الخطوات المطلوبة

بعد أيام قليلة سيتحول حلم 
إلى  عاًما   12 قبل  شوهد 

واقع، رؤية جيدة التصميم 
ومدروسة جيًدا ومخطط 
لها جيًدا ومنفذة بشكل 
تحقيق  وشك  على  جيد، 
العالم  كأس  استضافة 
األحد  يوم  القدم  لكرة 

مع  نوفمبر.   20 المقبل، 
اقتراب موعد افتتاح بطولة 

فإن  الكبرى،  العالم  كأس 
وخاصة  الجميع  لدى  اإلثارة 

في قطر في تزايد.
{ سعادة الدكتور 

ناريش بيكرام

{  سعادة محمد 

جشيم الدين

{  سعادة محمد 

مفاز محيي الدين



العاملية  اإلشادات  تواصلت 
تقوم  التي  الكبرية  باالستعدادات 
بها قطر لتنظيم بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022، بأفضل صورة 
عىل  تام  إجماٍع شبه  وْسط  ممكنة، 
مع  موعد  عىل  سيكون  العالم  أنَّ 
من  وفريد  »استثنائي  مونديال 
دولة  يف  األوىل  للمرة  سُيقام  نوعه« 

عربية وخليجية ورشق أوسطية.
النجم  ترصيحات  عىل  الفعل  ردود 
كريستيانو  املخرضم  الربتغايل 
رونالدو التي قال فيها إن مونديال 
التاريخ،  يف  األفضل  سيكون  قطر 
حيث تناقلت الصحف العاملية ذلك 
الترصيح، وتم التأكيد عىل أن النجم 
الربتغايل ملس بالفعل التميز الكبري 
إىل  الدالئل  وستشري  قطر  ملونديال 

أنه سيكون مميزا بكل املقاييس.
املواقع  من  العديد  نرشت  كذلك 
يجري  بما  واسعة  إشادة  األجنبية 
يؤكد  الذي  األمر  وهو  املونديال،  يف 
ستكون   2022 قطر  نسخة  أن 
التي  املواقع  بني  ومن  للتاريخ، 
عن  التقارير  من  الكثري  نرشت 
نرشته  ما  نطالع  قطر،  مونديال 
املالعب  عن   belem.com صحيفة 
الثمانية ووصفتها بالرائعة، وكتبت 
يف  دولة  أول  »باعتبارها  الصحيفة 
نسخة  تستضيف  األوسط  الرشق 
من بطولة كأس العالم لكرة القدم 
سبعة  ببناء  قطر  قامت  للرجال، 
مالعب جديدة، بجانب استاد خليفة 
الدويل الذي تم تجديده بشكل كامل 
سينطلق  الذي  املونديال  أجل  من 
مباراة  وستكون  املقبل  األحد 
عىل  واإلكوادور  قطر  بني  االفتتاح 

استاد البيت«.
ترحيب  أن قطر  الصحيفة  وذكرت 
أنحاء  مختلف  من  بالجماهري 
مالعب  قطر  أعدت  وقد  العالم، 
التقاليد  إهمال  للغاية، دون  حديثة 
يف  تظهر  والتي  املحلية،  والثقافة 

تصميم كل ساحة رياضية.
استاد  عىل  خاص  بشكل  وركزت 

املباراة  سيحتضن  الذي  لوسيل 
لوسيل هو  »ملعب  النهائية وكتبت 
ملونديال  العظيم  النهائي  مرسح 
مشجع،   80000 بسعة  قطر« 
من  مباريات  امللعب  وسيستضيف 
وأكدت  املسابقة،  مراحل  جميع 
مدينة  هي  لوسيل  أن  الصحيفة 
بمناسبة  حديثًا  بناؤها  تم  حديثة 

الحدث الريايض الضخم.
الدعم  حمالت  تواصلت  كذلك 
كأس  تنظيم  يف  لقطر  واملساندة 
الهجمات  عىل  للرد  وذلك  العالم، 
املمنهجة غري املربرة ضد قطر، حيث 
االجتماعي  التواصل  موقع  شهد 
مع  متزايدا  تفاعال  أمس  تويرت 
#انا_عربي_وادعم_قطر،  هاشتاق 
وقد غرد الكثريون من جميع أنحاء 
العالم العربي بشكل خاص والعالم 
كله بشكل عام يف الهاشتاق مؤكدين 
أن الهجمات املشبوهة لن تمنع قطر 
من تنظيم أفضل نسخة مونديالية 
أكد  الذي  الوقت  يف  اإلطالق،  عىل 
عىل  ستتغلب  قطر  أن  الكثريون 
النسخة  وستنظم  أوروبا  احتكار 

األفضل يف التاريخ.

دعم كبير عبر المنصات.. وbelem تشيد بالمنشآت:

»لوسيل« مسرح النهائي الكبير

{ لوسيل
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{ قصاصة الصحيفة

{ من تغريدات رواد مواقع التواصل

رواد مواقع التواصل: نسخة قطر 
ستنهي االحتكار األوروبي 

كتب - عادل النجار

محاولة فاشلة لخطف 
»هيدالغو«

حلم »راموس«.. الضائع

قبل يوم من السفر إىل املكسيك للمشاركة يف مونديال عام 
ملحاولة  هيدالغو  فرنسا  منتخب  مدرب  تعرض   1986

اختطاف فاشلة مع زوجته. 
األرجنتيني  الديكتاتور  لنظام  مناهضني  عدة  وكان 
الجنرال فيليدا، ألحوا عىل املسؤولني الكرويني الفرنسيني 

بمقاطعة هذا املونديال.
يف  اليوم  حتى  الوحيد  هو  هيدالغو  ميشال  أن  يذكر   
تاريخ كأس العالم الذي أرشك جميع الالعبني املسجلني 
يف التشكيلة )22 العبا(، يف مونديال 1986 علما أن الفيفا 
طلبت من املنتخبات كلها إبراز الئحة بالتشكيلة املؤلفة 

من 22 العبا، اعتبارا من مونديال 1954.
 1986 مونديال  نهائي  نصف  إىل  فرنسا  هيدالغو  وقاد 

قبل ان يخرس أمام املانيا 0 - 2.

غرائب المونديال

تقارير

غزة
في قلوبنا

طريقتها  عىل  غزة  قطاع  قطر  فاجأت 
انطالق  من  قليلة  أيام  قبل  وذلك  الخاصة، 
قطر  وأضاءت   .2022 العالم  كأس  منافسات 
بناياتها،  إحدى  عىل  قلوبنا«  يف  »غزة  عبارة 
أخرى  بناية  عىل  الفلسطيني  العلم  ظهر  فيما 
الفلسطينيني  من  الكثري  وتفاعل  لها.  مجاورة 
انتشار  مع  االجتماعي  التواصل  عرب منصات 
ين عن سعادتهم بهذه املفاجأة.  الفيديو معربرّ
أن قطر تؤكد مرارا وتكرارا  وأجمعوا عىل 
شتى  يف  الفلسطيني  للشعب  دعمها 
املفاجأة  هذه  أن  خاصة  املجاالت 
بطولة  انطالق  قرب  مع  جاءت 

كربى بحجم كأس العالم.

مفاجأة
استبعاد  أسباب  عن  إسبانية  صحفية  تقارير  كشفت 
وريال  جريمان  سان  باريس  مدافع  راموس  سريجيو 

إنريكي  لويس  املدرب  قائمة  من  األسبق  مدريد 
املدير الفني للمنتخب اإلسباني التي ستخوض 

يكن  ولم   .2022 العالم  كأس  منافسات 
 26 من  املكورّنة  التشكيلة  ضمن  راموس 

مرمى  خيا حارس  لدي  باإلضافة  العبا، 
ألكانتارا  وتياغو  يونايتد،  مانشسرت 

صحيفة  .وذكرت  ليفربول.  العب 
أن  اإلسبانية  »سبورت« 
إليمرييك  الرسيع  التعايف 

مانشسرت  مدافع  البورت 
الجيد  األداء  مع  سيتي 

هوغو  يقدمه  الذي 
مدافع  غويامون 
مباريات  يف  فالنسيا 
»الليغا« هما السببان 

ن  سيا سا أل ا
استبعاد  يف 

راموس.

الكأس األصلية.. في ضيافة لجنة المرأة

يف  القطرية  املرأة  رياضة  لجنة  استضافت 
منطقة أسباير زون، فعالية النسخة األصلية 
النطالق  استعداًدا  أمس،  العالم،  كأس  من 

منافسات البطولة األحد املقبل.
رئيس  املري  حسني  لولوة  الفعالية  حرض 
لجنة رياضة املرأة القطرية وأعضاء مجلس 
إدارة لجنة رياضة املرأة، ومنتسبي وموظفي 

اللجنة.
وتمكن جمهور كرة القدم يف قطر من إلقاء 

عىل  من نظرة  األصلية  للنسخة 

كأس العالم يف رياضة املرأة.
من جانبها أعربت لولوة املري، رئيس لجنة 
رياضة املرأة، عن سعادتها باستضافة هذه 
النسخة  جولة  بعد  اللجنة،  مقر  يف  الفعالية 

األصلية من الكأس العاملية الناجحة.
األصلية  الكأس  جولة  تمثل  وأضافت: 
الفرصة األخرية للمشجعني الراغبني يف رؤية 
الكأس األكثر شهرة يف عالم الرياضة، وذلك 
العالم  كأس  منافسات  الستضافة  استعداًدا 

للمرة األوىل يف منطقة الرشق األوسط.

{ الكأس األصلية

أفادت مصادر إعالمية 
إنجليزية بأن نادي 
نيوكاسل يونايتد، 

هي الوجهة األقرب 
للنجم الربتغايل 

كريستيانو رونالدو. 
وأوضحت املصادر 

أن عالقة الالعب 
مع نادي مانشسرت 

يونايتد وصلت إىل خط 
النهاية، خاصة بعد 
ترصيحاته األخرية. 

ُيذكر أن نيوكاسل من 
األندية القادرة عىل 
تحمل تكلفة وجود 

األسطورة الربتغالية، يف 
ظل امللكية السعودية 

للنادي العريق.

الوجهة القادمة 
لكريستيانو 

إحصائية

»91«.. في »165«
ذكرى  األرجنتني  منتخب  نجم  مييس  ليونيل  استعاد 
منتخب  أمام  الودية  املباراة  يف  طويلة  لسنوات  غائبة 
اإلمارات. وهز مييس شباك »األبيض« بهدف يف الثواني 
األخرية من الشوط األول، الذي أنهاه منتخب األرجنتني 
متقدما )4-0( عىل ملعب محمد بن زايد، قبل أن يكمل 

»التانغو« الخماسية يف الشوط الثاني. 
منتخب  بقميص  هدفا   91 إىل  رصيده  »ليو«  ورفع 
هز  ذاكرة  ليستعيد  دولية،  مباراة   165 يف  األرجنتني 
شباك املنتخبات العربية بعد »15 عاما«، عندما سجل 
يونيو  أقيمت يف  ودية  مباراة  الجزائر يف  منتخب  أمام 
2007. .ويستعد ليونيل مييس ملواجهة عربية جديدة 
منتخب  يلتقي  عندما   )2022 )قطر  العالم  كأس  يف 
األرجنتني ضد السعودية يف الجولة األوىل من املجموعة 
الثالثة. .وقبل مواجهة األخرض السعودي، اكتفى نجم 
شباك  يف  فقط  أهداف   3 بتسجيل  السابق  برشلونة 
بدأت  التي  الدولية  مسريته  طوال  العربية  املنتخبات 

مطلع مارس عام 2006. 
الجزائر  وسجل ليونيل مييس ثنائية يف فوز ودي عىل 
2007 بخالف هدفه يف أمام  بنتيجة )4-3( يف يونيو 

»األبيض« اإلماراتي.

توقعات
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األول  الوطني  منتخبنا  يختتم 
السبت  غد  يوم  مساء  تحضرياته 
مواجهة  قبل  األخري  بالتدريب 
العالم  بطولة  افتتاح  يف  االكوادور 
2022 يوم االحد، ويؤدي العنابي 
الرئييس  تدريبه  الجمعة  اليوم 
بملعب اسباير امللعب الذي يتدرب 
للدوحة  وصوله  منذ  العنابي  فيه 
مرحلة  الفريق  أنهى  أن  بعد 

املعسكرات الخارجية.
تدريبا  الوطني  املنتخب  وأدى 
اسابري  ملعب  عىل  أمس  مساء 
الفريق،  العبي  كل  بمشاركة 
التدريبات  عىل  التدريب  واشتمل 
بلعب  التدريبات  وكانت  املتنوعة، 
»الكرة الطائرة« هي التي سيطرت 
عىل تحضريات األمس وهي طريقة 
تخفيف  املدرب  خاللها  من  قصد 
املواجهة  قبل  العبيه  عىل  الحمل 
افتتاح  يف  اإلكوادور  أمام  املهمة 

بطولة كأس العالم يوم االحد.
بقيادة  الفني  الجهاز  ويفرض 
التامة«  »الرسية  سانشيز  املدرب 
اليوم،  مساء  الرئييس  التدريب  يف 
إىل  األول  الوطني  منتخبنا  يسعى 
من  جاهزية،  ألفضل  الوصول 
خالل  مبهرة  نتائج  تحقيق  أجل 
العالم؛  كأس  يف  األوىل  مشاركته 
املجموعات  دور  تجاوز  وبالتايل 
من  كال  تضم  مجموعة  ضمن 

هولندا والسنغال واإلكوادور.

سانشيس  العنابي  مدرب  وكان 
يف  أكد،  قد  عاما(   46( باس 
ترصيحات صحافية، أنه عىل الرغم 
من أن فريقه غري مرشح بقوة، فـ 
ويف  نفسه  الوقت  مطالبون  »إننا 
سقف  برفع  اإلمكانيات  حدود 
كبرية  أهداف  ووضع  التوقعات 

ومحاولة املنافسة إىل أقىص حد«.
فيليكس  اإلسباني  املدرب  وقاد 
سانشيز قطر منذ 3 يوليو 2017، 
عىل  واضحة  بصمة  ترك  بحيث 
املنتخب،  ونتائج  أداء  صعيد 
مستفيدا من إرشافه عىل جل العبي 
قيادته  فرتة  خالل  األول  املنتخب 
 68 أصل  ومن  الشباب.  ملنتخب 
فاز  سانشيز  قيادة  تحت  مباراة 
تعادل  بينما  منها؛   34 يف  العنابي 
مباراة،   21 وخرس  مرة،   13
هدفا،   113 إرشافه  تحت  وسجل 
ولم  هدفا..   85 شباكه  واستقبلت 
خارج  تجربة  أي  سانشيز  يخض 
أكاديمية  من  فيها  بدأ  التي  قطر، 
الشباب  منتخب  ثم وضع  أسباير، 
بكأس  بالفوز  التتويج  منصة  عىل 

آسيا تحت 19 عاما عام 2014.
القطري  املنتخب  خاض  كما 
يف  شارك  حيث  عاملية،  تجارب 
إىل  املؤهلة  األوروبية  التصفيات 
كأس العالم مع منتخبات أوروبية 
قوية )الربتغال، وإيرلندا، ورصبيا، 
وأذربيجان(،  ولوكسمبورغ، 
ليخرج من هذه التجربة بمكاسب 

فنية كبرية.

كتب - عوض الكبايش

طارق سلمان مدافع العنابي:

تحضيراتنا جيدة
نهائيات  يف  التواجد  أن  العنابي  مدافع  سلمان  طارق  أكد 
كأس العالم حلم كل العب كرة قدم يف مسريته، مشددا عىل 
أن مهمة األدعم يف املونديال لن تكون سهلة خصوصا يف ظل 
دوريات  يف  ينشطون  العبني  تضم  قوية  منتخبات  مواجهة 

أوروبية كبرية.
الرسمي  املوقع  عىل  له  ترصيح  يف  سلمان  طارق  وقال 
خالل  مثايل  بشكل  تحرضنا  القدم:  لكرة  القطري  لالتحاد 
املرحلة األخرية استعدادات مبارشة  فرتات طويلة، وشهدت 
من خالل معسكرات متتالية استمرت لقرابة األربعة أشهر، 
وصل خاللها املنتخب إىل الجاهزية املثالية وشدد أفضل العب 
املجموعة، تفرض  املنافسني يف  أن قوة   2018 آسيا عام  يف 
تسجيل  أجل  من  جهدهم  قصارى  يبذلوا  ان  الالعبني  عىل 

ظهور مرشف وتحقيق الطموح املنشود يف املونديال.
وعن من هو قدوته يف الالعبني قال طارق: ان القائد حسن 
الهيدوس هو قدوته يف املنتخب، مشددا عىل ان الفوز بلقب 
الخليج  بكأس  التتويج  ذلك  وقبل   2019 عام  آسيا  كأس 
يعدان من أهم محطات مسريته مع كرة القدم، مقدرا الدعم 
اسباير..  يف  التواجد  من  وزمالؤه  هو  اكتسبه  الذي  الكبري 
وتابع: سانشيز مدرب متميز وهو من املدربني الذين اكتسبو 

الكثري من الثقة وتربطه عالقة ممتازة مع العبي الفريق.
ويف ختام حديثه وجه طارق سلمان مدافع منتخبنا الوطني 
األول رسالة إىل الجماهري ناشدهم من خاللها الوقوف خلف 
من  كبريا  حافزا  األنصار سيشكل  دعم  أن  معتربا  املنتخب، 
أجل تقديم أفضل املستويات، واعدا بأن يكون الجميع عند 

حسن الظن ببذل مجهودات استثنائية لترشيف الجميع.

{ طارق سلمان

منصور مفتاح ويونس أحمد »أساطير منتخبنا«
لالتحاد  الرسمي  املوقع  نرش 
تضم  صورة  القدم  لكرة  القطري 
ومحبي  الشخصيات  من  عددا 
منتخبنا  أساطري  وكتب:  العنابي، 
ويونس  مفتاح  منصور  الوطني 
املشاركة  إطار  يف  وتأتي  أحمد.. 
املعنوية  والدفعة  التشجيعية 

لقدامى الالعبني.
اإلسباني  املدرب  عزل  يونيو  منذ 
يف  الالعبني  سانشيز  فيليكس 
إسبانيا  يف  تدريبية  معسكرات 
دوري  توقف  وكذلك  والنمسا، 
سبتمرب  منتصف  منذ  قطر  نجوم 
يف  املنتخب  دخل  حيث  مؤقتا، 
معسكر تدريبي مبكر ومكثف قبل 

البطولة. 
الفريق مباريات ودية عدة،  خاض 
حيث  املاضيني،  الشهرين  خالل 
ومنتخب  كندا  من  قطر  خرست 
كرواتيا تحت 23 عاما وتعادلت مع 
تشييل، قبل أن تحقق الفوز يف أربع 
غواتيماال  أمام  متتالية  مباريات 

وهندوراس وبنما وألبانيا.
امللقب  القطري،  املنتخب  يستمد 
تجانس  من  قوته  بالعنابي، 
مراحل  لعب  واغلبهم  العبيه، 
اللعب بأكاديمية »أسباير« لتطوير 
اختبار  أمام  املحليني،  الالعبني 
املنافسة  القدرة عىل  بشأن  حقيقي 

يف البطوالت العاملية.

المشاركة األولى

يشارك العنابي ألول مرة يف املونديال؛ 
املسابقات  من  بالعديد  تجاربه  فإن 
كانت حافزا يف الرفع من سقف طموحه 
إحراز  عينه  نصب  يضع  إذ  عاليا، 
الثاني كهدف  بطاقة العبور إىل الدور 
كانت  وقد  جماهريه..  إراحة  بإمكانه 
سنة 2019 شاهدة عىل اإلنجاز األكرب 
يف  واملتمثل  القطرية،  الكرة  تاريخ  يف 
تتويج العنابي بلقب كأس آسيا للمرة 
األوىل بعد أن تغلب عىل نظريه الياباني 
يف املباراة النهائية بنتيجة 3-1، خالل 

النسخة التي أقيمت يف اإلمارات.
ومن أبرز إنجازات العنابي، املصنف يف 
املركز الـ 50 عامليا، الفوز ببطولة غرب 

الذهبية  وامليدالية   ،2014 عام  آسيا 
قطر  »آسياد  اآلسيوية  األلعاب  لدورة 

.»2006
يف  حضوره  القطري  املنتخب  وسجل 
العربي،  الخليج  كأس  بطوالت  جميع 
وهي البطولة التي تتنافس فيها بلدان 
الكويت،  )السعودية،  الستة  الخليج 

البحرين، اإلمارات، عمان، قطر(.
وحصد »العنابي« اللقب 3 مرات، أعوام 
1992 و2004 و2014، واحتل املركز 
و1990   1984 أعوام  مرات   4 الثاني 
و1996 و2002، وحل مثلها حل ثالثا 
و2003  و1976   1974 بطوالت  يف 

و2009.

استراتيجية ناجحة

الوطني  منتخبنا  يخوض 
املونديالية  استعداداِته 
السماء،  عنان  يف  بمعنويات 
التي  مثالية  األجواء  ظل  يف 
خالل  لالعبني  توفريها  تم 
التي  الخارجية  املُعسكرات 
مرحلة  يف  الفريق  خاضها 
تم  التي  األخرية  اإلعداد 
َوفًقا السرتاتيجية  التخطيط لها 
الكرة،  اتحاُد  وضعها  خاصة 
لتوفري أجواٍء ُمميزة لالعبني من 
صورة  بأفضل  االستعداد  أجل 
يخوضها  التي  للبطولة  ممكنة 
تاريخية،  يف  مرة  ألول  العنابي 

وأصبح الالعبون يف أتم جاهزية 
لخوض التحدي الكبري.

وعىل الرغم من عدم تأهل قطر 
إىل أي نسخة من بطوالت كأس 
تبقى  فإنها  تاريخها،  يف  العالم 
اسرتاتيجية  وتتبع  آسيا،  بطلة 
عن  ينم  وتخطيطا  ناجحة 
القدم  كرة  تطوير  يف  احرتافية 
التفوق  أكاديمية  فيه  ساهمت 
أن  كما  »أسباير«.  الريايض 
من  سيستفيد  قطر  منتخب 
غالبية  أن  يف  متمثل  مهم  عامل 
بعضها  مع  تعمل  عنارصه 

البعض منذ 10 سنوات.



واألكثر  واألميز  األبرز  من  الشيب  سعد  يعترب 
يف  العنابي  مرمى  لحماية  وجاهزية  خربة 
البطوالت، تألق بصورة كبرية يف السنوات القليلة 
العنابي  شباك  األول  الحامي  وصار  املاضية 
وناديه السد، متفوقا عىل جميع الحراس الذين 
الفريق  معسكرات  يف  للمشاركة  دعوتهم  تتم 
واملباريات التي يخوضها يف مختلف املسابقات 
مما جعله عنرصا أساسيا يف التشكيلة وأحد أبرز 
نقاط قوتها.. بجانب بقية زمالئه مشعل برشم 

ويوسف حسن.
العالم  كأس  تصفيات  منذ  الشيب  سعد  تميز 
ذلك  يف  وتفوق  األول  الحارس  وأصبح   2018
وخليفة  برهان  وقاسم  أمني  كلود  عىل  الوقت 
تحقيقه  عقب  وذلك  الخاطر  وسعود  أبوبكر 
يف  فريقه  مع  املتواصلة  النجاحات  من  للعديد 
واستثمار خرباته  والخارجية  املحلية  الدوريات 

سعد  الحارس  تميز  الحراسة..  يف  املرتاكمة 
 ،2019 آسيا  كأس  مباريات  خالل  الشيب 
وساهم يف حصول األدعم عىل البطولة باإلمارات 
أفضل  جائزة  عىل  وحصل  املتحدة  العربية 
نظافة  عىل  حافظ  بعدما  الدورة  يف  حارس 
شباكه وقيامه بالعديد من التصديات الحاسمة 
نتائج  عىل  التأثري  إىل  قادت  التي  والناجحة 
املباراة، ومنحت جرعات إيجابية ألداء األدعم يف 
املسابقة حتى  لعبها يف  التي  املباريات  مختلف 

تمكن من خطف اللقب الغايل.
عن  أبعدته  التي  لإلصابة  تعرض  الشيب  سعد 
اللعب لفرتة ليست قصرية.. ويف تلك الفرتة ظهر 
الحارس الشاب مشعل برشم وقدم نفسه العبا 
اساسيا يف صفوف نادي السد ومن بعدها وجد 
سعد  ليجد  العنابي..  مرمى  قيادة  يف  مكانه 
يف  برشم  مشعل  مع  وقوية  رشيفة  منافسة 
املنتخب ويف السد وهو ما جعل املرمى دوما يف 
أمان يف ظل جاهزية الثنائي ورغبتهما يف اللعب 

أساسيًا.

قدم مستويات متميزة
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{ سعد الشيب

سعد الشيب 
»المرمى في أمان«

شباك نظيفة
30 عاماً بدور كبري يف فوز قطر بلقب البطولة،  البالغ من العمر  ساهم سعد الشيب 
بعدما حافظ عىل نظافة شباكه يف ست مباريات متتالية قبل املباراة النهائية، وتلقت 

شباكه هدفاً واحداً يف املباراة النهائية.
وبات الحارس الشيب أول حارس مرمى يف تاريخ كأس آسيا عىل مدار 63 عاماً الذي 

يحافظ عىل نظافة شباكه.
دخول  قبل  البطولة،  يف  دقائق   609 طوال  شباكه  نظافة  عىل  الشيب  سعد  وحافظ 
الهدف يف املباراة النهائية عن طريق تاكومي مينامينو.. وهو الهدف الذي تمنى كل 
من  قدمه  ما  عىل  العنابي عطفا  مرمى  مرمى حارس  يلج  ال  أن  القطري  الجمهور 

مستوى يجعله يستحق أن يخرج من البطولة وهو نظيف الشباك.

من أفضل »5« حراس في »آسيا«
اختار االتحاد اآلسيوي لكرة القدم حارس مرمى املنتخب 
قائمة  ضمن  الشيب  سعد  السد  وفريق  األول  القطري 
أفضل خمسة حراس مرمى خالل منافسات دوري أبطال 
الفنية  القارة وفقا لإلحصائيات  2020 ملنطقة غرب  آسيا 
 11 أفضل  الختيار  التصويت  سيدخلون  والذين  الرقمية، 

العبا يف كل مركز ضمن التشكيلة املثالية للبطولة.
املتابعني  أمام  مفتوحا  تصويتا  اآلسيوي  االتحاد  ونرش 
حارس  أفضل  الختيار  الرسمي  موقعه  عىل  والجماهري 
اختيارهم  تم  الذين  الخمسة  الحراس  بني  من  مرمى 

كأفضل حراس مرمى وبرز بينهم الدويل سعد الشيب.
هذا ونرش املوقع الرسمي تقريرا خاصا عن أفضل خمسة 
حامد  من  كل  الشيب  سعد  جانب  إىل  هم  مرمى  حراس 
براد  واألسرتايل  اإليراني،  بريسيبوليس  مرمى  حارس  الك 
كاسيو حارس  والربازييل  السعودي،  النرص  جونز حارس 
األهيل  شباب  حارس  نارص  وماجد  السعودي،  التعاون 

دبي.

القطري  السد  حارس  الشيب  سعد  عن  التقرير  يف  وجاء 
لعب سعد الشيب 6 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف، 

نسبة  وبلغت  مباراتني،  يف  شباكه  نظافة  عىل  وحافظ 
التصدي له 63.2 يف املائة.

ووصف التقرير اآلسيوي الشيب بأنه نجم املنتخب 
القطري الفائز بكأس آسيا 2019، مؤكدا أن أداء 
الحارس كان عاليا يف البطولة، واستعرض بعض 

التفاصيل عنه بالقول: سينظر سعد الشيب إىل 
مشواره يف دوري أبطال آسيا 2020 بمشاعر 
مختلطة بالتأكيد، من خالل اللعب يف الدوحة، 
يف  البارزة  األسماء  من  العديد  وجود  ومع 

التشكيلة بما يف ذلك نجم أرسنال السابق سانتي 
كازورال، وكان الكثريون يرشحون السد للذهاب 

الـ16، ومع ذلك،  أبعد من خروجه من دور 
مرة  الشخيص  الشيب  أداء  كان 

مشــوار دولــيأخرى عىل مستوى عال.
الشاب  الحارس  مسرية  بدأت 
منذ  قطر  بالده  منتخب  مع 
هذه  زالت  وما   ،2009 عام 
اآلن،  حتى  مستمرة  املسرية 
وتبقى بطولة كأس آسيا التي 
العربية  اإلمارات  يف  أقيمت 
يناير  شهر  يف  املتحدة 
قدمه  ما  أفضل   ،2019
منتخب  رفقة  الحارس  هذا 
بكل  فاز  فقد  بالده، 
أفضل  بلقب  استحقاق 
وذلك  بالبطولة،  حارس 
بعد مستوى أكثر من رائع 
ليمنع  الفريق،  رفقة  قدمه 
إحراز  من  املنافسة  الفرق 
أي هدف يف مرمى منتخب بالده 

كان  وقد  التوايل،  عىل  مباريات   6 يف 
بالشوط  الياباني  املنتخب  هدف 
التي فاز  النهائية  املباراة  الثاني من 
الهدف   ،1  –  3 قطر  منتخب  بها 
إنجاز  يف  مرماه  دخل  الذي  الوحيد 
يف  حارس  أي  إليه  يسبقه  لم  فريد 
جاء  فقد  اآلسيوية،  البطولة  تاريخ 
نظافة  عىل  حافظ  أن  بعد  الهدف 

شباكه ملدة 609 دقائق.
املنتخب  لنجم  جيدة  دولية  مسرية 
ومع  العنابي  مع  األول  الوطني 
أهم  من  الالعب  جعلت  السد  ناديه 
عىل  الحايل  الجيل  يف  الالعبني  وأبرز 
تألق عدد كبري يف حراسة  الرغم من 
يعترب  الشيب  سعد  أن  إال  املرمى.. 

األبرز واألكثر جاهزية.

}

 أفضل العب في آسيا

}

الفئات العمرية
جاءت  السد  مع  الشيب  سعد  بداية 
إىل  انضم  حيث  عاما..   12 عمر  من 
الذي  السد  لنادي  العمرية  الفئات 
عام  من  العمرية  فئاته  يف  تدرج 

2002 حتى عام 2008.
الشيب  لسعد  الرائع  األداء  كان 
إىل  ترقيته  يف  الرئييس  السبب 
عام  يف  السد  لنادي  األول  الفريق 
الثامنة  يف  زال  ما  وهو   ،2008
تمكن  وقد  عمره،  من  عرشة 
فرتة  بعد  الشاب  الحارس 

بني  األسايس  مكانه  حجز  من  بسيطة 
)أقوى  السد  لنادي  الثالث  الخشبات 
تحقيقاً  وأكثرها  القطرية  األندية 
الفريق  حارس  سعد  زال  وما  لأللقاب(، 
العديد  ناديه  أنه حقق رفقة  األول، علماً 

من البطوالت املحلية والقارية.
قطر  ملنتخب  األول  الحارس  طول  يبلغ 
مع  سواء   1 الرقم  يرتدي  وهو   1.85
يحمي  الذي  السد  نادي  مع  أو  املنتخب 
لناديه  أنه كان وفياً  الشيب عرينه، علماً 

األم فهو لم يمثل أي ناٍد آخر.

{ من مباريات منتحبنا في كوبا أميركا 



حوار - محمد الجزار

السنياري مبارك مصطفى نجم العنابي السابق في حوار خاص لـ                           :

الرد على المشككين.. »20 نوفمبر«

اقرتاب  مع  شعورك  ما  البداية  يف   {
يف   2022 قطر  مونديال  انطالق  موعد 

بلدك..؟ 
شعور ال يوصف بالتأكيد.. فمن مجرد حلم 
يف 2010 بتقديم امللف إىل الفيفا، إىل حقيقة 
ألول  املونديال  باستضافة   2022 يف  وواقع 
العربي،  والوطن  األوسط  الرشق  يف  مرة 
وقطري  عربي  كمواطن  شخصيا  وأفتخر 
قطر  حققته  الذي  التاريخي  اإلنجاز  بهذا 
األمور عىل خري وتخرج  الله تسري  وإن شاء 

بأفضل صورة ممكنة.  البطولة 
املستمرة  الحمالت  ترى  وكيف   {
تنظيم  يف  املشككني  الغرب  وهجمات 

العاملي..؟  للحدث  قطر 
فيها  بد  ال  الشكل،  هذا  يف  البطوالت  حالوة 
من رصاع، وعندما تنظم مثل هذا الحدث وال 
ال تشعر بحالوة  األمور  مثل هذه  فيه  يكون 
 20 ويوم  التحدي  قبلنا  ونحن  النجاح، 

الحقيقية.  االنطالقة  ستكون  نوفمرب 
} يف رأيك ما أفضل رد عىل هذه الحمالت 

املسعورة..؟ 
حفل  يف  سيكون  املشككني  كل  عىل  الرد 
لقطر  تميز  من  سيشاهدونه  وما  االفتتاح 
يقام  الذي  الكبري  الحدث  هذا  استضافة  يف 
ألول مرة يف الوطن العربي والرشق األوسط، 
الجميع  سيدهش  الذي  الرائع  وبالتنظيم 
كل  إن  وأقول  العالم  قطر  عودت  كما  أيضا 

األلسنة ستتوقف فورا مع رضبة البداية. 
هذه  يف  للعالم  قطر  ستقدم  ماذا   {

النسخة..؟ 
ستقدم  التي  االستثنائية  الدول  من  قطر 
من  البطولة  وستكون  العالم،  يتوقعه  ال  ما 
الجميع  يشاهدها  لم  التي  البطوالت  أروع 
للجميع  نحرض  ونحن  التاريخ،  مدار  عىل 

التي  املفاجآت  من  الكثري 
ستبهرهم. 

الثقة  هذه  هل   {
ألنك  بها  تتحدث  التي 

مواطن قطري..؟ 
كذلك  األمر  ليس  ال، 
ولكن  اإلطالق،  عىل 
مالعب  يعمل  من 
تأكد  املستوى،  بهذا 
سيكون  القادم  أن 
أفضل وأكرب.. ويجب 
االنتهاء  أن  تنىس  أال 
تم  املالعب  كل  من 
بسيطة  فرتة  يف 
وقصرية جدا وهذا 
عىل  واضح  دليل 
فما  قطر،  تميز 

لك  با

العالم.  باستضافة بطولة بحجم كأس 
كبرية  مفاجأة  هناك  أن  للجميع  وأؤكد 
لهذه  أجمع خالل حضورهم  للعالم  ستكون 

البطولة. 
بالحزن ألنك وجيلك لستم  هل تشعر   {
العالم  كأس  يف  باملشاركة  محظوظني 

رغم أنها ستقام يف قطر..؟ 
برصاحة ال أخفي عنك رسا، أي العب قطري 
النسخة  هذه  يف  يشارك  أن  يتمنى  كان 
تتاح  أن  أتمنى  كنت  االستثنائية.. وشخصيا 
املالعب  شاهدت  أن  ومنذ  الفرصة  هذه  يل 
للوراء،  الذاكرة  بي  عادت  وتميزها  الجميلة 
وأدافع  املنتخب  أمثل  أن  بالفعل  ودي  وكان 
الحجم،  بهذا  عاملي  حدث  يف  ألوانه  عن 
والربكة  الجديد،  الجيل  ندعم  أن  يجب  لكن 
أن  ونتمنى  حاليا  املوجودين  الالعبني  يف 
مرشفة  صورة  ويقدموا  التوفيق  يحالفهم 

البطولة.  عن الكرة القطرية خالل 
أن  يستطيع  للمنتخب.. هل  توقعاتك   {

يتخطى حاجز الدور األول..؟ 
20 نوفمرب  املباراة األوىل ضد اإلكوادور يوم 
العبور  ومفتاح  الرس  كلمة  هي  ستكون 
أجل  من  الله  شاء  إن  للعنابي  بالنسبة 
حافزا  الالعبني  سيعطي  بها  والفوز  التأهل، 
مشاركة  نحو  املشوار  ملواصلة  كبريا  معنويا 

تاريخية يف كأس العالم. 
الفوز  العنابي فعال  لكن هل بمقدور   {

عىل اإلكوادور..؟ 
أن  رغم  شك،  وال  يستطيع  منتخبنا  نعم.. 
من  الكثري  وفيها  صعبة  ستكون  املباراة 
االفتتاحية،  املباراة  أنها  خاصة  الضغوط، 
كبرية  خصوصية  لها  املباراة  هذه  وعادة 
وقيام  الالعبني  يف  كبرية  ثقتنا  لكن  جدا.. 
ونفسيا  فنيا  بتجهيزهم  الفني  الجهاز 

بأفضل صورة لخوض هذا اللقاء الصعب. 
تتوقع  من   {

هذه  يف  املنتخب  العبي  من  تألقه 
املباراة..؟ 

يف  نجوما  سيكونون  الله  بإذن  الالعبني  كل 
هذه البطولة، بداية من حارس املرمى وحتى 
قدر  وعىل  رجال  جميعا  فهم  الهجوم،  خط 
املسؤولية  حجم  جيدا  ويدركون  املسؤولية 
الكرة  ترشيف  أجل  من  عاتقهم  عىل  امللقاة 

القطرية يف هذا املحفل العاملي. 
سانشيز  استمرار  هل  رأيك..  يف   {
القرار  هو  العالم  كأس  يف  املنتخب  مع 

الصحيح..؟ 
تجديد الثقة يف املدرب وضع طبيعي، ويجب 
الحايل،  الوقت  يف  يسانده  أن  الجميع  عىل 
جيدا  املدرب  يعرفون  الالعبني  أن  وأعتقد 
تحقيق  عىل  قادر  وهو  أسلوبه  ويحفظون 
أفضل النتائج مع منتخبنا الوطني وإن شاء 
العالم..  كأس  يف  معه  املنتخب  يظهر  الله 
العنابي  مع  سانشيز  نجاح  أن  ونؤكد 

بالكامل.  لقطر  نجاحا  سيكون 
} هل ظلمت الكرة العنابي بعدم التأهل 

من قبل لنهائيات كأس العالم..؟ 
بعض  يف  تخدمك  ال  الظروف  أحيانا 
الظروف  الحايل  الوقت  يف  لكن  األوقات.. 
للبطولة  باستضافتنا  الجيل  هذا  خدمت 
الكبري  التطور  ومع  منظم،  كبلد  ومشاركتنا 
يف الكرة القطرية ومنتخبنا هو بطل آسيا، ال 
تكون هذه املشاركة األخرية، بل مجرد بداية 
ملزيد من املشاركات يف نهائيات كأس العالم 

املقبلة. 
بتصفيات  نسخة  أقرب  ما  رأيك..  يف   {
التأهل  يستحق  املنتخب  كان  املونديال 

العالم..؟  فيها لكأس 
والتي   ،1994 العالم  كأس  تصفيات  أعتقد 
السعودية  أمام  فقط  نقطة  فيها  نحتاج  كنا 
يحالفنا  لم  لألسف  لكن  التأهل..  أجل  من 
للتأهل  تاريخية  فرصة  وخرسنا  التوفيق 
أنها  رغم  املونديال،  لنهائيات 
بني  كانت 
ووسط  أيدينا 
وعىل  جمهورنا 
لكن  أرضنا، 
الحياة  هي  هذه 
القدم،  وكرة 
وما  الله  وقدر 

شاء فعل. 
ظهر  هل   {
مبارك  خليفة 
أخريا  مصطفى 

يف املالعب..؟ 
املنتخب  العبي  كل 

خليفتي،  هم 
نجوم،  وجميعهم 
فيه  أرى  الذي  ولكن 

ماجد  هو  الله  شاء  إن  باملالعب  خليفتي 
مستقبل  له  سيكون  الذي  مصطفى،  مبارك 
والسنياري  القادمة،  السنوات  يف  كبري 

الجديد إن شاء الله. 
من املنتخب الذي تتوقع فوزه بلقب   {

2022..؟  مونديال 
أال  ويجب  ملنتخبنا،  التوفيق  أوال  نتمنى 

نحمله أكثر من طاقته، ونأمل منه فقط أن 
القطرية.  الكرة  يرشف 

هو  نظري  وجهة  من  دائما  األقرب  لكن 
املنتخب الربازييل املرشح األول للقب. 

} وماذا عن األرجنتني مع مييس..؟ 
رغم التشكيلة القوية التي يمتلكها 

أعتقد  لكن  سكالوني،  املدرب 
أن فرصة األرجنتني صعبة 

يستطيع  لن  ومييس 
التانجو  قيادة  بمفرده 

اللقب.  لتحقيق 
املنتخب  من   {
حزنت  الذي 
عن  غيابه  عىل 
يف  املشاركة 

املونديال..؟ 
كيد  لتأ با
ملنتخب  ا
هو  اإليطايل 
الغائب األبرز 
مونديال  عن 
 .2022 قطر 

ِمن  وَمن   {
ت  ملنتخبا ا

العربية..؟ 
املرصي  املنتخب  برصاحة 
وهذا  الجزائري..  واملنتخب 
فاملنتخب  طبيعي،  يشء 

املثال  سبيل  عىل  املرصي 
أوال  كجمهور  خرسناه 
ثانيا،  عربي  وكفريق 

دائما  املرصية  فالجماهري 
خاصة  نكهة  تعطي  ما 
فحضورها  املدرجات  يف 

جدا. مختلف 

{  من مباراة العنابي والسلفادور

الحمالت المسعورة زادتنا »قوة«.. و»قطر 2022« ستكون نسخة استثنائية 

انتظــروا مفـاجآت بالجملــة ستبهــر العــالــــم في حــفـــل االفتــتاح

الكرة »ظلمتنا« وكانت قاسية على جيلنا في تصفيات مونديال »1994«

{  السنياري يتحدث للزميل محمد الجزار

»السنياري« مبارك مصطفى سفير مونديال 2022.. واحد من أبرز 
الهدافين في تاريخ الكرة القطرية والخليجية والعربية، حقق 
الكثير من النجاحات كالعب مع العربي والخور ومع المنتخب، 
وسجل الكثير من األهداف الجميلة والحاسمة، لكن حلم 
كأس العالم لم يتحقق ولم يتمكن هو ونخبة من نجوم 
ذلك  ورغم  لكن  الحلم.   هذا  تحقيق  من  الذهبي  الجيل 
للحدث  البداية  ضربة  اقتراب  مع  بالفخر  السنياري  يشعر 
العالمي الكبير.. مشددا على ثقته الكبيرة في قدرة قطر 
على أن تنظم حدثا استثنائيا تاريخيا.  $ الرياضي التقى 
النجم القطري الكبير، في حديث مونديالي خالص تحدث 

فيه بكل االتجاهات فكان معه هذا اللقاء: 

{  مبارك مصطفى

أي العب
قطري يتمنى 

التواجد في هذا 
{  سانشيزالمونديال الحلم
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استمرار توافد المنتخبات للمشاركة في المونديال

أهـال بالعـالـم في الدوحـة
كتب - عادل النجار
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أطلقها »الفيفا« بالتعاون مع جهات مختلفة

العبو المونديال يشاركون 
بحملة لدعم األطفال

أطلق االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( 
بالتعاون  العاملية،  الصحة  ومنظمة 
واللجنة  العامة،  الصحة  وزارة  مع 
مبادرة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
)فلنتحرّك(   )BringTheMoves#(
الالعبني يف كأس  لتشجيع  تهدف  التي 
القيام  عىل   2022 قطر   FIFA العالم 
بالتحديات التي يطلبها منهم الجمهور 
يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  عرب 
الفئات  تشجيع  وكذلك  العالم،  أرجاء 
العمرية الصغرية عىل ممارسة الرياضة 
 )BeActive#( َوسم  واستخدام 

)ممارسة الرياضة(.
كأس  النطالق  االستعدادات  إطار  ويف 
وخالل   2022 قطر   FIFA العالم 
األطفال  سيقوم  نفسها،  البطولة 
املنتخبات  العبي  بتحدي  العالم  حول 
عند  جديدة  بحركات  للقيام  املشاركة 
من  وذلك  أهداف،  بتسجيل  االحتفال 
وسائل  عىل  فيديوهات  نرش  خالل 
الوَسم  باستخدام  االجتماعي  التواصل 

.)BringTheMoves#(
من جانبه، قال النجم اإليفواري ديديه 
للنوايا  سفريًا  أصبح  الذي  دروغبا 
عن  العاملية،  الصحة  ملنظمة  الحسنة 
البدني  الجديدة: »للنشاط  الحملة  هذه 
وخصوًصا  للجميع،  كثرية  مزايا 
األطفال يف مراحل نموّهم وتطورهم عىل 
واالجتماعي،  والنفيس  البدني  املستوى 
مهًما  أمرًا  الرياضة  ممارسة  وتعد 

للصحة البدنية والنفسية«.
ليفربول  لنادي  املخرضم  الحارس  أما 
أيًضا  يشغل  الذي  بيكر،  أليسون 
ملنظمة  الحسنة  للنوايا  سفري  منصب 
منافسات  وسيخوض  العاملية،  الصحة 
مع   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
أهمية  جيًدا  فُيدرك  الربازييل،  املنتخب 
ويتطلع  لياقة،  بأفضل مستوى  التمتع 
لتوظيف كأس العالم لتشجيع اليافعني 
هذا  »أدعُم  فقال:  البدني،  النشاط  عىل 
التحدي ألني عىل قناعة بأنه يجب عىل 
البدنية.  باللياقة  يتمتعوا  أن  األطفال 
خالل  الرياضة  ملمارسة  بحاجة  إنهم 
مستقبلهم.  أجل  من  نموّهم  مراحل 
القدم يمكن أن نشّكل  نحن العبو كرة 
مصدر إلهام لهم أيًضا. سأكون سعيداً 
إذا أمضينا وقتاً ممتعاً معهم وجعلناهم 

يحرّكون أجسادهم قليالً«.
وتدعو الحملة كذلك إىل أن يقوم األطفال 
الذي   )GenMove( تطبيق  بتحميل 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  يستخدم 
بشكل  البدني  النشاط  عىل  لتشجيعهم 
وسُتطلق  العالم.  كأس  خالل  يومي 
السبت  غدا  التطبيق  لهذا  األول  املوسم 
سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري 
والدكتور  العامة،  الصحة  وزيرة 
املدير  غريربيسوس  أدحانوم  تيدروس 
وذلك  العاملية،  الصحة  ملنظمة  العام 
يف  وعمل«  قول  »الصحة  فعالية  ضمن 

قطر.

إنفانتينو مرشحًا وحيدًا لوالية جديدة في رئاسة الفيفا.. ويؤكد:

المونديال .. »األفضــل«
أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم 
السويرسي  رئيسه  أن  أمس، 
سيكون  إنفانتينو  جياني 
ثالثة  لوالية  الوحيد  املرشح 

توالياً.
بيان  يف  الدويل  االتحاد  وذكر 
لم  أنه  الرسمي  موقعه  عىل 
آخر من  أي ترشيح  تقديم  يتم 
قبل االتحادات األعضاء يف فيفا 
قبل املؤتمر االنتخابي املقرر يف 
يف  كيغايل  الرواندية  العاصمة 

16 مارس 2023.
رئيساً  انُتخب  إنفانتينو  وكان 
لالتحاد الدويل يف فرباير 2016، 
انتخابه  إعادة  تتم  أن  قبل 
بالتزكية يف 2019، وذلك لوالية 

جديدة حتى 2023.
السويرسي  وجه  قد  وكان 
جياني إنفانتينو رئيس االتحاد 
الدويل لكرة القدم فيفا، الشكر 
فيفا  من  عضو   200 الـ  إىل 
والذين ساعدوه يف فرتة رئاسته 
أنه بسبب  لالتحاد، مشددا عىل 
للعمل  الوقت  توفري  تم  دعمهم 

مع أناس مثلهم.
عىل  معدودة  أيام  بقاء  ومع 
أكد  قد  كان  املونديال  انطالق 
جياني إنفانتينو رئيس االتحاد 
أن  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 
ملاليني  الفرصة  ستوفر   2022
األشخاص الكتشاف جزء جديد 
تبادل  وتحقيق  العالم،  من 

للثقافات املختلفة.
للموقع  ترصيحات  يف  وكشف 
لكرة  الدويل  لالتحاد  الرسمي 
أن  FIFA يف وقت سابق  القدم 
23 مليون  االتحاد الدويل تلقى 
طلب لرشاء تذاكر كأس العالم، 
بيعت  وقد  قيايس،  رقم  وهو 
تذكرة  ماليني   3 اآلن  حتى 
شخص  مليونا  هناك  وسيكون 

العالم  أنحاء  جميع  من  يأتون 
البرشية  أن  للعالم  ويظهرون 

يمكن أن تعيش يف سالم معا.
وقال إنهم سيواصلون جهودهم 
كرة  لجعل  العالم  كأس  بعد 
كرة  أن  موضحا  عاملية،  القدم 
حرصية  ملكية  ليست  القدم 
وهي  الناس،  من  قليل  لعدد 
رياضة عاملية يحتاج االتحاد إىل 
تطويرها يف جميع أنحاء العالم، 
املسابقات،  من  املزيد  بتنظيم 

أنحاء  جميع  يف  والفعاليات 
العالم.

عىل  تواجده  خالل  أكد  كما 
هامش مرشوع الجيل املبهر أنه 
من املرشوعات التي أحب العمل 
فيها، فالطالب الذي أحرضناهم 
من 41 دولة وحتى قطر للجمع 

بني التعليم هو برنامج رائع.
الدويل  االتحاد  رئيس  وأضاف 
أيام  أمامنا  فيفا:  القدم  لكرة 
معدودة النطالق صافرة بطولة 

كأس العالم ونحن عىل ثقة بأن 
قطر ستقدم األفضل.

القطري  للشعب  أبارك  وقال: 
والذي  العالم  كأس  تنظيم  عىل 

من املتوقع أن يكون رائًعا.
التي أطلقها  املبادرة  وعن هذه 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
العاملية،  الصحة  ومنظمة 
الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 
العليا  واللجنة  العامة، 
مبادرة  واإلرث،  للمشاريع 
 )B r i n g T h e M o v e s # (
تهدف  التي  )فلنتحّرك( 
كأس  يف  الالعبني  لتشجيع 
 2022 قطر   FIFA العالم 
التي  بالتحديات  القيام  عىل 
عرب  الجمهور  منهم  يطلبها 
يف  االجتماعي  التواصل  وسائل 
تشجيع  وكذلك  العالم،  أرجاء 
عىل  الصغرية  العمرية  الفئات 
رئيس  قال  الرياضة،  ممارسة 
ندرك  إنفانتينو:  جياني  فيفا 
يمكن  الذي  السلبي  األثر 
ممارسة  عدم  به  تتسبب  أن 
األطفال،  صحة  عىل  الرياضة 
أن  القدم  لكرة  يمكن  ولذلك 
التي  الهامة  املنصة  توظف 
 FIFA العالم  كأس  يوفرها 
بطريقة  الرسالة  هذه  لنرش 
يقترص  وال  وتفاعلية،  ممتعة 
بني  الربط  عىل  التحدي  هذا 
يستفيد  بل  وأبطالهم،  األطفال 
ذات  العالم  كأس  نسخة  من 
عىل  األكرب  الرقمي  الحضور 
مفادها  رسالة  إلطالق  اإلطالق 
أنه يجب علينا جميًعا ممارسة 
توعية  إىل  باإلضافة  الرياضة، 
ملمارسة  األطفال  بحاجة  األهل 
دقيقة   60 ملدة  بدنية  تمارين 
به  يقوم  ال  أمر  وهو  يوميًا، 
حول  املراهقني  من  باملائة   80

العالم.

مبادرة »فلنتحرك« مهمة للغاية.. وأدعو الجميع للمشاركة فيها 

استمر توافد املنتخبات املشاركة يف كأس العالم 
أمس  يوم  شهد  حيث  الدوحة،  عىل   2022
املنتخب  منها  املنتخبات،  من  العديد  وصول 
بقيادة  متأخر  وقت  يف  وصل  الذي  البولندي 
ليفاندوفسكي  روبرت  املخرضم  الهداف 
يف  البولندي  املنتخب  ويلعب  برشلونة  نجم 
املجموعة الثالثة إىل جانب منتخبات األرجنتني 

والسعودية واملكسيك.
يوم  النهائيات  يف  مشوارها  بولندا  وتستهل 
الثالثاء املقبل بمواجهة املكسيك، قبل مواجهة 
الشهر  من  والعرشين  السادس  يف  السعودية 

الجاري، ثم األرجنتني يف الثالثني منه.
بعثة  كذلك  أمس  الدوحة  إىل  وصلت  كما 
بعثة  وتوجهت  القدم،  لكرة  أملانيا  منتخب 
مونديالية  نسخ  بأربع  املتوج  أملانيا  منتخب 
إىل مقر إقامتها بمنتجع زالل الصحي، عىل أن 
يخوض تدريباته عىل استاد الشمال، وقد القى 
املنتخب االملاني ترحيبا كبريا عند وصوله مقر 

االقامة.
ُيذكر أن املنتخب األملاني يلعب ضمن املجموعة 
جانبه  إىل  تضم  التي  باملونديال،  الخامسة 
منتخبات اليابان وكوستاريكا وإسبانيا، حيث 
نظريه  بمواجهة  البطولة  يف  مبارياته  يستهل 
استاد خليفة  املقبل عىل  األربعاء  الياباني يوم 

الدويل.
وخاض املنتخب األملاني قبل وصوله إىل الدوحة 
العماني يف  املنتخب  أمام  مواجهة ودية أخرية 

مسقط أمس انتهت بفوزه بهدف نظيف.
منتخب  بعثة  أمس،  أيضا  وصلت  كذلك 
ليونيل  النجم  بقيادة  القدم  لكرة  األرجنتني 

مييس. 
وتعترب األرجنتني حاملة اللقب مرتني )1978 
إلحراز  البارزين  املرشحني  من  و1986( 
املونديال وهي لم تخرس يف  إىل  اللقب، وتصل 

آخر 35 مباراة دولية.
البعثات،  من  العديد  سبقها  قد  كان  وقت  يف 
الفرنيس  املنتخب  حيث كانت قد وصلت بعثة 

اإلعدادية  الفرتة  فرنسا  منتخب  وسيخوض 
األخرية يف الدوحة قبل أن يلعب مباراته األوىل 
أسرتاليا  منتخب  مع  تجمعه  التي  البطولة  يف 

يوم 22 نوفمرب الجاري.
 FIFA العالم  كأس  يف  فرنسا  منتخب  ويلعب 
مع  الرابعة  املجموعة  ضمن   2022 قطر 

منتخبات أسرتاليا والدنمارك وتونس.
املنتخبات  باقي  وصول  اليوم  يتواصل  فيما 
التي ستتوافد بشكل متتال مع اقرتاب انطالق 
املونديال، حيث سرتفع املنتخبات من جاهزيتها 
بأفضل صورة ممكنة مع اقرتاب موعد البداية 
منتخبنا  بلقاء  االحد  غد  بعد  سيكون  الذي 
العنابي مع منتخب االكوادور عىل استاد البيت 
يف تدشني رسمي للبطولة التي تقام ألول مرة 
يف الرشق األوسط واملنطقة العربية، ومن املهم 
قبل  املونديالية  االجواء  تعيش  أن  األندية  لكل 

خوض غمار املباريات.
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مـــــــع اقــتــــــراب انطـــــــــــالق                   مونديال »2022«

نجـــــــوم العنــــــابي يـــرفــعـــــــــــــون رايــــة التحـــدي

م��ع اق��ت��راب ان��ط��اق م��ون��دي��ال قطر 
بأفضل  للظهور  الجميع  يسعى   ،2022
صورة وستكون البداية بمباراة منتخبنا 
لذا  االك����وادور،  منتخب  م��ع  العنابي 
شعار  وس��ط  البداية  الجميع  يترقب 
بدء  الى  متشوق  فالكل  بالعالم،  أها 
نسخة  يتوقع  والجميع  الكبير  الحلم 

استثنائية غير مسبوقة.

نج�وم منتخبن�ا الوطني أعرب�وا عن ترقبه�م لبداية 
املش�وار الحلم، حيث أّكد س�عد الشيب حارس مرمى 
املنتخب القطري عىل جاهزية »األدعم« للمونديال بعد 

رحلة استعدادات مميزة طوال الفرتة املاضية.
وأض�اف يف ترصيح: »بالتأكي�د رشف كبري ألي العب 

املش�اركة يف املوندي�ال ونش�عر بالفخ�ر إزاء ذل�ك، 
ونتطلع للظهور بالصورة املأمولة، وتقديم مستويات 

تليق بسمعة الكرة القطرية وبطل آسيا«.
وأش�ار حارس نادي السد الذي تّوج بلقب األفضل يف 
كأس آس�يا 2019 مع املنتخب القطري إىل أن األجواء 
إيجابية للغاية وال�كل يتمتع بروح العزيمة واإلرصار 

للظهور بالشكل املطلوب يف الحدث الكروي العاملي.
من جهته، قال بّسام الراوي مدافع املنتخب القطري: 
إن الجميع يتطلع لرس�م ص�ورة إيجابية يف املونديال 
األول يف العالم العربي ومنطقة الرشق األوس�ط، الفتًا 
إىل جاهزية املنتخب لخوض املنافسات بقوة وتحقيق 
حض�ور مهم يف أول بطول�ة يخوضها يف تاريخ كأس 

العالم.
وأض�اف مدافع فري�ق الدحيل: »الكل مس�تعد وكل 
العب يحلم بالتواج�د يف قائمة املونديال فضًل عن أن 
البطول�ة تقام عىل أرضنا ووس�ط جماهرينا، ونتمنى 
أن نكون عند ُحس�ن الظن، وهدفنا إس�عاد جماهرينا 

وتحقيق ما نصبو إليه«.
عىل الصعيد ذاته، اعترب عبد العزيز حاتم العب وس�ط 
املنتخب القطري أن الجميع ينتظر انطلق املش�اركة 

التاريخي�ة يف البطول�ة، مش�رًيا إىل أن جميع اللعبني 
حرصوا عىل بذل مجهودات كبرية يف الفرتة اإلعدادية.

وأض�اف: »لقد وصلن�ا لدرجة كبرية م�ن الجاهزية، 
والروح املعنوية عالية داخل أروقة املنتخب، وكل العب 
فخور به�ذه اللحظات قبل أيام م�ن املوعد التاريخي 
وندرك حجم املسؤولية الكبرية، ونعرف قيمة التواجد 
يف هذه البطولة، وأملنا كب�ري بالظهور األمثل وتتويج 

جهودنا بإسعاد جمهورنا«.
بدوره أكد عبد الكريم حس�ن، مدافع 

املنتخب القطري األول لكرة القدم، 
أنه ينتظ�ر بفارغ الص�رب انطلق 

نهائي�ات كأس العال�م FIFA قط�ر 
2022، بعد أن حظي برشف التواجد يف القائمة 

النهائية التي س�تخوض الح�دث الكروي األبرز 
يف العال�م للمرة األوىل يف تاري�خ الكرة القطرية، 

مؤك�ًدا أن حلم�ه باللعب يف املوندي�ال راوده منذ 
الصغر.

وأضاف اللعب البالغ من العمر 29 عاًما: »أي العب 
يتمن�ى أن يكون يف كأس العال�م، وأتطلع لتقديم 

الكث�ري خلل ه�ذه البطولة وآم�ل أن نحقق ما 

نصبو إليه يف البطولة«.
وتاب�ع العب الس�د الذي خ�اض تجربة احرتافي�ة مع فريق 
أوبني البلجيكي: »االس�تعدادات جرت عىل قدم وس�اق، فقد 
خضن�ا مرحل�ة 
إعداد 

طويلة وواجهنا العديد من املنتخبات س�واء يف بطوالت قارية 
أو بصفة ودية، والجهاز الفني عمل عىل تحضري املنتخب من 
أجل الوصول ملستوى الجاهزية املطلوب لكي نكون يف املوعد 

خلل املونديال«.
وأكمل: »بدون أدنى شك املهمة ليست سهلة ال سيما أن جميع 
املنتخبات املش�اركة استعدت بش�كل جيد، ما يحتّم علينا أن 
نبذل جهوًدا مضاعفة، وجمي�ع اللعبني ينتظرون صافرة 
البداية للمب�اراة االفتتاحية أمام منتخب اإلكوادور يوم 

األحد«.
وأش�ار عبد الكري�م حس�ن إىل أن التتويج بكأس 
آس�يا 2019 يع�د من أب�رز محطات مس�ريته، 
مق�ّدًرا الدور ال�ذي لعبته عائلت�ه يف دعمه، ما 
ساهم يف تطوير مستواه، متمنيًا أن يقدم أفضل 
مس�توياته يف املوندي�ال وأن يس�اهم يف رس�م 
البس�مة عىل وجوه عش�اق املنتخب والجماهري 

كافة.
وختم اللع�ب: »األج�واء داخل املنتخ�ب رائعة، 
والجميع له الفضل باملحافظة عىل حالة االستقرار 
س�واء الجهاز الفن�ي أو اإلداري، األمر الذي س�اعد 

اللعبني عىل الرتكيز يف فرتة التحضري«.

كتب - عادل النجار

مسيعيد تجهز 
»االنطالقة« »األخضر« لـ

 وصل�ت إىل الدوحة بعثة املنتخب الس�عودي لكرة القدم، 
وذلك للمشاركة يف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 

التي تنطلق األحد املقبل ألول مرة يف املنطقة العربية.
وبدأ الفريق تحضرياته، حيث تحل البعثة بمدينة مسيعيد 
بمنتج�ع مروب، وع�ىل أن تق�ام التدريبات ع�ىل ملعب 

التدريب املخصصة ملنتخبات املونديال بمنطقة سيلني.

وضمت البعثة الس�عودية )26( العب�ا بقيادة الفرنيس هرييف 
رين�ارد املدي�ر الفني للمنتخ�ب، ويلعب املنتخب الس�عودي 
ضمن املجموعة الثالثة للمونديال رفقة منتخبات، األرجنتني، 
املنتخ�ب  بلق�اء  مباريات�ه  وس�يفتتح  وبولن�دا،  املكس�يك 
األرجنتيني عىل استاد لوسيل يف الثاني والعرشين من نوفمرب.

{ الصورة الرسمية للمنتخب السعودي

ظهر مرتديا »قناعه« بالتدريبات

سون يضحي من أجل الجماهير 
أّكد س�ون هيونغ-مني نجم منتخب كوري�ا الجنوبية أنه 
مس�تعد للتضحية بصحته من أجل جلب املتعة للجماهري 
 FIFA الكوري�ة الجنوبي�ة خ�لل نهائي�ات كأس العالم
قط�ر2022، وذلك بعدما ش�ارك يف تدريبات الفريق بعد 

الوص�ول إىل الدوح�ة وهو يرت�دي قناعاً عىل 
الوجه.

وكانت الش�كوك تحوم حول قدرة س�ون 
عىل املشاركة مع املنتخب الكوري الجنوبي 
يف كأس العالم، وذلك بعدما تعرض لكرس 

يف عظام الوجه خلل مباراة فريقه توتنهام 
هوتس�رب مع مارسيليا الفرنيس خلل دوري 

أبطال أوروبا مطلع الش�هر الجاري، حيث 
غ�اب عن آخ�ر ث�لث مباري�ات مع 

توتنهام قبل كأس العالم.
لك�ن باول�و بينت�و م�درب كوريا 
الجنوبية أعلن عن استدعاء سون 
ضمن التش�كيلة الت�ي تضم 26 

العباً من أجل املشاركة يف كأس 
العالم، قب�ل أن يعلن اللعب 
أن�ه ال يمك�ن أن يبع�ده أي 

يشء عن كأس العالم.

وش�ارك اللعب يف التدريب األول ملنتخب كوريا الجنوبية 
يف الدوحة وهو يرتدي قناعاً عىل الوجه.

وقال س�ون: أنا لس�ت طبيباً، ومن الصعب بالنسبة يل أن 
أقول متى يمكن أن أش�ارك، س�وف أقوم بعمل أفضل ما 
بوسعي يف ظل هذه الظروف.. من وجهة نظر الجماهري 
ربم�ا أنا أقوم بالضغط ع�ىل نفيس كثرياً، ولكن العب 

كرة القدم ينافس دائماً يف ظل مثل هذه املخاطر.
وأض�اف: أن�ا أري�د فق�ط أن أمن�ح املتع�ة واألمل 
لجماهرينا، وأنا مستعد تماماً ملواجهة هذه املخاطر، 
كل ش�خص يح�ر إىل كأس العالم يري�د أن يقدم 
مس�توى جيداً، ولكن األم�ر يحتاج ألكثر 

من ذلك.
وأوض�ح: إذا نظرن�ا لألمر 
واقعي�ة،  بص�ورة 
األه�م  ال�يء 
أك�ون  أن 
اً  مس�تعد
ت  ريا للمبا
أكثر  بشكل 
يف  الرغب�ة  م�ن 

اللعب بصورة جيدة.

{ سون

استاد الشمال يجهز ألمانيا للمونديال

الماكينات في منتجع »زالل«

وصل�ت إىل الدوح�ة مؤخرا بعثة منتخ�ب أملانيا لكرة 
 FIFA الق�دم، وذلك للمش�اركة يف بطولة كأس العالم

قطر 2022 التي تنطلق األحد املقبل.
وتوجه�ت بعث�ة منتخ�ب أملاني�ا املتوج بأربع نس�خ 
مونديالية إىل مق�ر إقامتها بمنتجع زالل الصحي،عىل 

أن يخوض تدريباته عىل استاد الشمال.
وخ�اض املنتخ�ب األملان�ي قب�ل وصول�ه إىل الدوحة 
مواجهة ودية أخرية أمام املنتخب العماني يف مس�قط 

أمس انتهت بفوزه بهدف نظيف.
وكان امل�درب هانيس فليك كش�ف ع�ن قائمة منتخب 
أملانيا املش�اركة يف املونديال والتي شهدت عودة ماريو 

جوتزه صاحب ه�دف الفوز ع�ىل األرجنتني يف نهائي 
مونديال الربازي�ل 2014 بعد غياب عن الفريق دام 5 
سنوات، فيما يغيب األملاني ماركو رويس قائد بوروسيا 
دورتمون�د وزميل�ه ماتس هوميلس م�ن القائمة التي 
ضم�ت 26 العباً، كما انضم الصاعد يوس�وفا موكوكو 
ونيكلس فولكروج للمرة األوىل لقائمة منتخب أملانيا.

ُيذك�ر أن املنتخ�ب األملان�ي يلع�ب ضم�ن املجموعة 
الخامس�ة باملونديال، التي تض�م إىل جانبه منتخبات 
اليابان وكوستاريكا وإسبانيا، حيث يستهل مبارياته 
يف البطولة بمواجهة نظريه الياباني يوم األربعاء املقبل 

عىل استاد خليفة الدويل.

{ من وصول المانيا

بعد وصول بعثة األرجنتين

وصل�ت إىل الدوحة أم�س بعثة منتخب األرجنت�ني لكرة القدم، وذلك للمش�اركة يف 
بطولة كأس العالم. 

وضم�ت بعثة املنتخ�ب األرجنتيني الذي يقوده املدرب ليونيل س�كالوني قائده 
ليونيل مييس.

وتعت�رب األرجنت�ني حامل�ة اللقب مرت�ني )1978 و1986( من املرش�حني 
البارزي�ن إلح�راز اللقب، وتص�ل إىل املونديال وهي لم تخ�رس يف آخر 35 
مباراة دولية. وكان املدرب سكالوني قد أعلن عن قائمة منتخب األرجنتني 
لكأس العالم، حيث ضمت يف حراسة املرمى: إيميليانو مارتينيز )أستون 
فيل اإلنجلي�زي(، جريونيمو رويل )فياريال اإلس�باني(، فرانكو أرماني 

)ريفر بليت(.
ويف خط الدفاع: ليس�اندرو مارتينيز )مانشس�رت يونايت�د اإلنجليزي(، 
خ�وان فوي�ث )فياري�ال اإلس�باني(، نيك�والس أوتامن�دي )بنفي�كا 
الربتغايل(، ناهويل مولينا )أتلتيكو مدريد اإلس�باني(، غونزالو مونتييل 
وماركوس أكونيا )إش�بيلية اإلس�باني(، جريمان بيزي�ل )ريال بيتيس 
اإلس�باني(، نيكوالس تاليافيك�و )ليون الفرنيس(، كريس�تيان رومريو 

)توتنهام اإلنجليزي(.
ويف خط الوس�ط: رودريغو دي ب�ول »أتلتيكو مدريد«، لياندرو باريديس 
)يوفنت�وس اإليطايل(، ألكس�يس ماك ليس�رت )برايتون اإلنجلي�زي(، إنزو 
فرنانديز )بنفيكا(، إيس�يكيال باالس�يوس )باير ليفرك�وزن األملاني(، غيدو 

رودريغيز )ريال بيتيس(، أليخاندرو »بابو« غوميز )إشبيلية(.
ويف خ�ط الهج�وم: الوت�ارو مارتينيز وخواك�ني كوريا )إنرت اإليط�ايل(، أنخيل 
دي ماري�ا )يوفنتوس اإليط�ايل(، باولو ديب�اال )روما اإليطايل(، خولي�ان ألفاريز 
)مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي(، نيكوالس غونزالي�س )فيورنتينا اإليط�ايل(، ليونيل 

مييس )باريس سان جريمان الفرنيس(.
وخاض املنتخب األرجنتيني قبل وصوله إىل الدوحة مباراة اس�تعدادية مع منتخب اإلمارات 

يف أبوظبي أمس األربعاء ، انتهت بخماسية نظيفة لألرجنتني.
وستكون النسخة ال� 22 من كأس العالم املشاركة املونديالية األخرية ملييس )35 عاماً( الفائز سبع 

مرات بالكرة الذهبية، يف وقت يربز فيه منتخب األرجنتني يف طليعة املرشحني إلحراز اللقب.
ويس�تهل املنتخ�ب األرجنتيني مبارياته يف املونديال بلقاء منتخب الس�عودية عىل اس�تاد لوس�يل يوم 

الثلثاء املقبل، ضمن منافسات املجموعة الثالثة التي تضم كلً من منتخبي املكسيك وبولندا.

{ ميسي في الدوحة

ميسي يخطف األنظار
عن حالة البشير بن سعيد

االتحاد التونسي يصدر بيانا
كش�ف االتح�اد التون�يس لك�رة الق�دم، أم�س 

الخمي�س، ع�ن تفاصي�ل الحال�ة الصحي�ة 
للحارس البش�ري بن سعيد، يف ظل األوجاع 

التي ش�عر بها عىل مستوى الفخذ، خلل 
اإلحماء قبل انطلق ودية إيران أول أمس 

األربعاء.
 وقال االتحاد التونيس يف بيان رس�مي: 
»بعد االنتهاء من كل الفحوصات للعب 
البشري بن س�عيد إثر األوجاع التي أحس 
بها، تأكد وجود إصابة عضلية تستوجب 

عىل األقل راحة ملدة أسبوع«. 
وتاب�ع: »ه�ذا وق�د قرر 
الطب�ي  الجه�از 
م�ع  بالتنس�يق 

الفن�ي  املدي�ر 
جلل القادري 

الفحص  إعادة 
ن�ني  لر با

طي�يس  ملغنا ا
20 نوفم�رب  ي�وم 

لتقيي�م  الج�اري 
م�دى تطور وتحس�ن 

ل�ن  ولك�ن  اإلصاب�ة.. 
يس�تطيع املش�اركة يف مواجهة 

الدنمارك يف كل األحوال بسبب هذه 
اإلصاب�ة.. نرجو الش�فاء العاجل للعب 

البش�ري بن س�عيد الذي أظهر دائما انضباطه 
وجديته يف العمل«.

راحة إضافية لرونالدو
غاب كريستيانو رونالدو عن املباراة الودية التي خاضها املنتخب 

الربتغايل أمام نظريه النيجريي أمس بسبب اإلعياء.
وأكد فرناندو سانتوس مدرب الربتغال غياب رونالدو بسبب 

اإلعياء، كما نفى أن يكون للمقابلة التليفزيونية التي أجراها اللعب 
والتي فتح خللها النار عىل ناديه مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، أي 

انعكاسات عىل منتخب الربتغال.
وقال سانتوس يف مؤتمر صحفي »رونالدو لم يكن مضطرا إلبلغنا 

بشأن املقابلة التليفزيونية، أليس حرا يف اتخاذ قرارته؟«.
وأضاف »ما يهمني 

هو ما نتحدث عنه يف 
معسكرنا وليس ما يقال 
خارجه، علينا أن نحرتم 

قراره«.
وختم سانتوس حديثه 

بالقول »علينا أن نحرتم 
املقابلة التي أجراها، 

ليس لها علقة باملنتخب 
الوطني«.

ويستهل منتخب 
الربتغال مشواره 
يف مونديال قطر 

بملقاة غانا 
يوم 24 من 

الشهر الجاري 
ثم يواجه 

أوروغواي 
وكوريا 

الجنوبية 
ضمن املجموعة 

الثامنة.

{ رونالدو

محمود الخطيب:

قطر ستقدم نسخة متميزة
وج�ه محم�ود الخطي�ب، رئي�س 
الن�ادي األه�ي امل�رصي، الش�كر 
لس�عادة الش�يخ حمد ب�ن خليفة 
ب�ن أحمد آل ثان�ي، رئيس االتحاد 
القطري لكرة القدم، عىل دعوته له 
لحضور فعاليات كأس العالم التي 
تجرى منافساتها يف قطر ألول مرة 

يف تاريخ الرياضة العربية.
وأك�د محم�ود الخطي�ب- حس�ب 
املوقع الرس�مي لناديه أمس - عىل 
تقديره وامتنان�ه للدعوة الكريمة، 
لكن�ه اعت�ذر ع�ن ع�دم تلبيتها يف 
الوق�ت الراه�ن لظروف�ه الصحية 

وعودت�ه قبل يومني من رحلة علج 
يف فرنسا.

وتمن�ى الخطيب أنه حال تحس�ن 
حالته الصحية س�وف يلبي الدعوة 
النهائي�ة  األدوار  أح�د  بحض�ور 

للمونديال.
وق�ال الخطيب إنه يثق يف القائمني 
ع�ىل املنظوم�ة الكروي�ة يف قط�ر 
تنظيميًّا موضحا  البطول�ة  ونجاح 
أنه�ا س�تكون األفض�ل خاصة أنه 
كانت هناك استعدادات وتجهيزات 
بإمكان�ات كب�رية الس�تضافة هذا 

الحدث الكروي الكبري.

{ محمود الخطيب

هييرو يختار تشكيله األفضل

اخت�ار فرنان�دو هيريو أس�طورة 
إس�بانيا وري�ال مدريد، تش�كيلته 
الخاص�ة بأفض�ل اللعب�ني الذين 

لعب معهم طوال مسريته.
وأوضح قائ�د منتخب إس�بانيا وريال 
مدري�د الس�ابق أن قائمت�ه الخاص�ة 
بأفض�ل اللعب�ني، تتأل�ف فق�ط من 
مس�ريته  خ�لل  الس�ابقني  زملئ�ه 
االحرتافية التي استمرت ملدة 18 عاما، 
ومثل خللها بلد الوليد، وريال مدريد، 
وبولت�ون  القط�ري،  الري�ان  ون�ادي 
وان�درارز، علوة عىل املش�اركة يف 89 

مباراة دولية مع املنتخب اإلسباني. 

وج�اءت تش�كيلة فرنان�دو هيريو 
ألفضل اللعبني:

حارس مرمى: إيكر كاسياس.
ظهري أيم�ن: تش�يندو، قلب دفاع: 
الكورت�ا، وقل�ب دف�اع:  رافائي�ل 
مانول�و سانش�يز، وظه�ري أيرس: 

روبرتو كارلوس.
وس�ط جناح: لوي�س فيغو، وخط 
وسط: كلود ماكاليي، وخط وسط: 
فرنان�دو ريدوندو، وس�ط جناح: 

زين الدين زيدان.
الهجوم: راؤول، ورونالدو.
املدرب: فيسنتي كانتاتور.

{ هييرو
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ال نملك نجوما تصنع الفرق

حظوظ  ترى  كيف  البداية..  يف   {
نسور قرطاج يف مونديال 2022..؟ 

برصاحة ولن أخف�ي عليك رسا، املهمة صعبة 
بالنسبة ملنتخبنا الوطني لدرجة املستحيل. 

- ملاذا تقول هذا الكالم..؟ 

وقوي�ة  للغاي�ة،  صعب�ة  مجموعتن�ا  ألن 
فالدانم�ارك وفرنس�ا م�ن أق�وى املنتخبات، 
والفريق األس�رايل أيض�ا من الف�رق القوية 

ويجب عدم االستهانة به عىل اإلطالق. 

محسومة  املهمة  أن  تعني  هل   {
ويستسلم الفريق..؟ 

ال أق�ول استس�الم، ولك�ن يج�ب أن ن�درك 
صعوبة املهمة، وأقول لالعبني علينا أن نتحىل 
باملسؤولية ونؤمن بأنفسنا ونحسن استغالل 
الفرصة مع التمس�ك باألمل دون أي استهتار 

أو استهانة بالخصوم. 

بطولة  يف  يقلقك  ما  أكثر  ما   {
كأس العالم إذن بالنسبة للمنتخب 

التونيس..؟ 

القل�ق عندي من بعض املش�اكل املوجودة يف 
تشكيلة الفريق، وال تخفى عىل أحد. 

وجهة  يف  املشاكل  هذا  وما   {
نظرك..؟ 

 لألس�ف لي�س لدينا نج�وم كب�ار يف تونس 
يصنعون الفارق، والقيمة الس�وقية هي التي 
تؤك�د ذلك، فه�م ال يلعب�ون يف أندي�ة كبرية 
والالعب الذي يلعب يف فريق كبري يكون نجما 

كبريا. 

القادري  } كيف ترى وجود جالل 
عىل رأس القيادة الفنية للفريق..؟ 

جالل القادري حص�ل عىل فرصته بعد كأس 
أمم إفريقي�ا، والنتائج التي حققها منذ توليه 
املس�ؤولية خلفا ملنذر الكب�ري مرضية بغض 
النظ�ر عن مب�اراة الربازيل فقط والخس�ارة 

الكبري بها. 

} برصاحة إىل أي مرحلة تتوقع أن 
يصل املنتخب التونيس..؟ 

املنتخب ق�ادر عىل تحقيق املفاج�أة، وعندما 
ال يكون فرس الرهان أو ال يرش�حه أحد فهو 
يمكن أن يرش�ح ويص�ل إىل مرحلة متقدمة 

ويتخطى حاجز دور املجموعات. 

كان  الكبري  منذر  أن  ترى  هل   {
يستحق التواجد يف املونديال..؟ 

منذر اتظلم بالفعل، فقد حقق نتيجة إيجابية 
يف كأس الع�رب وق�ام بعمل جي�د للغاية مع 
الفريق وكان ضمن نفس اإلطار الفني الحايل، 
والتأهل للمونديال هو نتاج عمل لشغل منذر 
ومع�ه جالل الق�ادري وبقية الجه�از الفني 
الذي�ن واصل�وا العمل م�ن بعده ع�ىل نفس 
الوت�رية، وبالتايل اإلطاحة بامل�درب الذي قام 
ب�كل هذا الجهد فيه ظلم ل�ه ألنه حقق نتائج 
إيجابي�ة وحرام أال يس�تكمل املهمة يف األمتار 

األخرية. 

} هل كان للضغوط تأثري عىل قرار 
اإلطاحة بمنذر الكبري..؟ 

الضغ�وط كانت موجودة وكبرية وتعرض لها 
منذر داخلي�ا وخارجيا، والصحاف�ة والعالم 
هما من قاما بتجييش الرأي العام وصفحات 
السوش�يال ميديا ضده، ولألسف السوشيال 

ميديا تؤثر يف املنظمات الضعيفة. 

} كيف ترى الجدل الذي دار بسبب 
لقائمة  مرمى  حراس   4 استدعاء 

املنتخب يف كأس العالم..؟ 

»ال�كل متفق عىل أن أيم�ن دحمان هو الحارس 
األفضل ويتوّجب اآلن دعمه ومنحه الثقة الالزمة 
حتى يقدم املردود املنتظ�ر منه، وأيمن البلبويل 
قّدم الكث�ري للمنتخب ويمتلك الخ�ربة الكافية.. 
الجدل القائم حول الحراس لن ينفع يف يشء وما 

علينا اآلن إال التشجيع والوقوف مع املنتخب. 

املنتخب  العبي  من  تراه  من   {
خالل  الببروز  عىل  قادر  التونيس 

مونديال قطر..؟ 

أن�ا معجب ج�دا بالثالث�ي عي�ى العيدوني 
وحنبعل املجربي وإلياس الس�خريي، وأعتقد 
أّنه�م ق�ادرون عىل تقدي�م مس�تويات طيّبة 
خ�الل املوندي�ال، باإلضاف�ة أيض�ا لعص�ام 

الجبايل وسيف الجزيري وطه الخنييس. 

} ما أكثر ما يميز هذا الثالثي من 
وجهة نظرك..؟ 

لكّل العب خصاله ونقاط قوّته، وهناك العبون 
لديهم نفس طريقة اللعب التي كنت امتلكها. 

} َمْن ِمن العبي الوسط الذي ترى 

أنه كان يشبه البوعزيزي..؟ 

أعتقد أّن حنبعل املحربي يش�بهني يف اللعب، 
ألّن�ه يف األخري متوّس�ط ميدان وهن�اك أيًضا 
عي�ى العيدوني وإلي�اس الس�خريي.. لكّل 
رائع�ون  لكنّه�م  ول�كّل مميزات�ه  طريقت�ه 
وس�يقدمون اإلضاف�ة لنس�ور قرطاج خالل 

كأس العالم..«. 

} البعض قلق من آداء خط الدفاع 
بالذات.. فما رأيك..؟ 

برصاحة أنا ل�دي بالفعل بعض املخاوف من 
م�ردود الدفاع، لك�ن.. ورغم ذل�ك واثق من 

قدرة منتخبنا عىل إحداث املفاجأة. 

} وماذا عن الهجوم..؟ 

برصاحة الكرة التونسية تعاني يف مركز رأس 
الحرب�ة، وهذا الجيل لي�س الجيل األفضل يف 
تاري�خ تونس ب�رأي الجماهري ولي�س رأيي 
فق�ط.. وال يوج�د لدينا مهاجم�ون فنحن ال 
نمتل�ك ص�الح أو أي العب عامل�ي، وغالبا ما 
نس�جل بمداف�ع أو الع�ب وس�ط ملعب لكن 

ق�ادرون يف النهاي�ة عىل التس�جيل وتحقيق 
الفوز، املهم أن نجيد الدفاع ونخلق املساحات 

أكثر للهجمات املرتدة لهز شباك املنافسني.  

بني  حدثت  التي  الخالفات  }هل 

ستؤثر  مؤخرا  والوزارة  الجامعة 
سلبيا عىل الفريق..؟ 

هي تؤثر بال شك لكن يجب أن يكون الالعبون 
واإلط�ار الفني بعيدا عن ه�ذه األمور ويكون 
الركيز أكرب عىل التحض�ريات لرضبة البداية 

وعموما نحن اعتدنا عىل املشاكل. 

} أخريا كيف ترى تحضريات دولة 
قطر الستضافة املونديال..؟ 

برصاحة قطر قام�ت بجهد كبري، وعىل أرض 
العمل عىل قدم وساق وما شاهدته يف الدوحة 

هو أقرب إىل الخيال. 
وأدعو الجميع إىل رضورة مس�اندة قطر من 
أج�ل إنجاح ه�ذا املوندي�ال، والوقوف س�ًدا 
منيًع�ا أمام كل حمالت التش�كيك وإن ش�اء 
الله نس�خة 2022 س�تكون اس�تثنائية بكل 

املقاييس واألجواء بالفعل تساعد عىل ذلك. 

 البرازيل واألرجنتين أقوى المرشحين 

رش�ح رياض البوعزيزي منتخب�ات الربازيل 
وفرنس�ا واألرجنت�ني للتتويج ب�كأس العالم 

قطر 2022. 
وأكد نج�م املنتخ�ب التونيس أنه من عش�اق 
منتخ�ب الربازي�ل، نظ�رًا للمه�ارات العالية 
ألغلب العبيه، وانضباطهم التكتيكي يف الفرة 

األخرية 

»ميسي« نجم البطولة 

راهن ري�اض البوعزيزي عىل أن يكون مييس 
هو نجم بطولة كأس العالم 2022. 

وق�ال البوعزيزي أن مي�يس يف قمة الجاهزية 
ويس�عى لقي�ادة األرجنت�ني لتحقي�ق اللقب 

للمرة الثالثة يف تاريخ راقيص التانجو. 
مشريا أيضا إىل إمكانية بروز نيمار ورونالدو 

ومبابي يف هذه البطولة. 

مفاجأة عربية »إيجابية« 

رّش�ح البوعزي�زي منتخب املغ�رب يف املرتبة 
األوىل للفرق العربية املرشحة للتأهل من دور 

املجموعات. 
وأك�د البوعزيزي أن أس�ود األطلس قادر عىل 
خطف بطاقة الرش�ح، ثم يأتي منتخبا قطر 
وتون�س، متوقًعا مفاجأة م�ن أحد املنتخبات 

العربية يف كأس العالم.

{ الجمهور التونسي

{ البوعزيزي يتحدث للزميل محمد الجزار { منذر الكبير

{ منتخب تونس في الدوحة

{ منتخب تونس يسعى لكتابة التاريخ

: رياض البوعزيزي.. نجم الكرة التونسية السابق في حوار ناري مع 

يجب أن نؤمن بأنفسنا ونتمسك باألمل الستغالل الفرصة

نتائج القادري مرضية بغض النظر عن خسارة البرازيل

مشاكلنا ال تخفى على أحد.. ونجومنا ال يلعبون في فرق كبيرة

رياض البوعزيزي أحد أساطير الكرة التونسية، 
نهائيات  في  الثالث  المشاركات  وصاحب 
خط  العبين  أب��رز  م��ن  يعد  ال��ع��ال��م..  ك��أس 

الوسط في تاريخ تونس. 
جريء  فهو  للغاية،  ممتع  معه  الحديث 

ما  دائما  ف���آراؤه  يتحدث  وعندما  وص��ري��ح، 
يضرب  دائما  ألنه  باالستماع  جديرة  تكون 
من  المنتخب  مصلحة  ألن  يبالي  وال  بقوة 

وجهة نظره هي األهم. 
وجوده  هامش  على  التقاه  الرياضي   $
االتجاهات  كل  في  ليتحدث  الدوحة  في 
تفاصيله  نرصد  الذي  اللقاء  هذا  معه  فكان 

عبر السطور التالية: 

حوار – محمد الجزار

»2022« ستكون 

نسخة استثنائية.. 

وما شاهدته في قطر 

من وحي الخيال
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من خالل منشآتها العالمية في المونديال المقبل

»أسباير« تخطف األنظار
قطر  دولة  استضافة  جاءت 
لكرة  العالم  كأس  لبطولة 
لسنوات  تتويجًا   2022 القدم 
الجاد  العمل  من  عديدة 
وااللتزام من بلد بأسره. وهكذا 
تفخر  أسباير  أكاديمية  فإن 
كتابة  في  دورًا  لعبت  بكونها 
أكاديمية  تأسست  التاريخ.  
برؤية   2004 عام  في  أسباير 
في  المساهمة  في  تتمثل 
حيث  قطر  في  الرياضة  تنمية 
كان هدفنا هو تطوير األبطال 
الحياة. لقد  الرياضة وفي  في 
أردنا، وما زلنا نسعى جاهدين 
على  قطر  قدرة  لضمان 
المنافسة الرياضية على أعلى 
مثل  أحداث  في  المستويات 

كأس العالم لكرة القدم.

الذي  العاملي  النجاح  وبعد  واآلن   
عيىس  معتز  األكاديمية  خريج  حققه 
الوقت  حان  القوى،  ألعاب  يف  برشم 
عىل  يتألقوا  أن  القدم  كرة  لخريجي 
الساحة الدولية ويعكسوا العمل الذي 

نقوم به.
العبي  من  كبري  عدد  تلقى  لقد 
كأول  التاريخ  سيصنع  الذي  الفريق 

بطولة  يف  يشارك  قطري  منتخب 
وتدريبهم  تعليمهم  العالم،  كأس 
بدأ  وبعضهم  أسباير،  أكاديمية  يف 
رحلته معنا منذ أن كانوا يف الخامسة 
أو السادسة فقط من أعمارهم عندما 
لتحديد  فرقنا  قبل  من  انتقاؤهم  تم 
املواهب. وتم اختيار اآلخرين من قبل 
فرق اكتشاف املواهب الذين يزورون 

ويحصل  األخرى،  والفعاليات  األندية 
األفضل منهم عىل منح دراسية لولوج 
التحاقهم  قبل  وحتى  األكاديمية. 
العديد  يقيض  للدراسة  باألكاديمية 
أعمارهم  ترتاوح  الذين  األطفال  من 
فرتة  سنة  عرشة  وإحدى  خمس  بني 

تدريبية يف منشآتنا.
يقوم  معنا،  وجودهم  فرتة  وخالل 

أنحاء  جميع  من  املوظفني  من  فريق 
تطويرهم  عىل  باإلرشاف  العالم 
كرة  مدربي  دعم  ويتم  الريايض. 
القدم املمتازين من قبل مجموعة من 
كالعلوم  مجاالت  يف  اآلخرين  الخرباء 
الحيوية،  وامليكانيكا  النفس  وعلم 
التقنيات  أحدث  إىل  باإلضافة 
الطالب  جهود  بدأت  وقد  املتاحة. 

ثمارها  تؤتي  واملوظفني  الرياضيني 
اآلن مع استعداد خريجينا وموظفينا 
السابقني لتمثيل دولة قطر يف بطولة 

كأس العالم لكرة القدم.
املكان  امللعب  أرضية  ستكون  وبينما 
خريجينا  فيه  سنرى  الذي  الرئييس 
فإننا  البطولة،  أدوار  يلعبون  وهم 
نعلم أنهم يتمتعون باملهارات الالزمة 

وذلك  أيضاً.  امللعب  عن  بعيداً  للتألق 
الذين  الرياضيني  الطالب  جميع  ألن 
تعليماً  يتلقون  األكاديمية  من  يمرون 
ملواكبة  دولياً  به  معرتفاً  أكاديميا 
نسعى  ونحن  الريايض.  تطورهم 
جاهدين إلثبات أن التعليم والرياضة 
أفراد  إلنتاج  جنب  إىل  جنبا  يعمالن 

متعلمني.

الدوحة- $ الريايض

علي سالم عفيفة:

فخورون ألننا جزء من الفعاليات
تكميال  أنه  العام،  املدير  نائب  عفيفة،  سالم  عيل  أكد 
يف  أسباير  أكاديمية  بها  قامت  التي  املتعددة  لألدوار 
الرتشح  تقديم  2022 منذ  فيفا قطر  العالم  دعم كأس 
أسباير  أكاديمية  يف  نسعد  البطولة،  إقامة  تاريخ  إىل 
باستضافة ثالثة منتخبات وطنية عىل منشآتنا العاملية، 
املعسكرات  إلقامة  ونموذجا  عامليا  مرجعا  تعد  التي 

منذ  واملنتخبات  العاملية  األندية  من  لعدد  التدريبية 
.2010

يف  تدريبات  تخوض  سوف  التي  املنتخبات  وأضاف: 
أسباير هي: منتخب أسرتاليا ومنتخب غانا باإلضافة إىل 
منتخبنا الوطني، وهذا يشعرنا بالفخر واالعتزاز كوننا 

جزءا من أهم الفعاليات الكربى التي تنظمها بالدنا. { علي سالم عفيفة

نتيجة للزيارات المتتالية 
قررت كل من أستراليا وغانا 

استخدام مرافق التدريب في 
أكاديمية أسباير خالل بطولة 

كأس العالم إلى جانب 
العنابي الذي يوجد مقره 

الدائم في أكاديمية أسباير.

 وسيقيم منتخب قطر البلد املضيف 
الذي  بوتيك،  العزيزية  فندق  يف 
الخارجية  التدريب  مالعب  يجاور 

حيث  أسباير.  ألكاديمية  التابعة 
ملعبني  من  الالعبون  سيستفيد 
األلعاب  وصالة  الطلق،  الهواء  يف 

وغرف  الطبية  واملنطقة  الرياضية 
أداء كرة  املالبس داخل مركز  تغيري 

القدم.

مسكن  يف  أسرتاليا  منتخب  وسيقيم 
األكاديمية يف املهجع الغربي، والذي 
الطبية  منطقتهم  أيضاً  سيستوعب 
إىل  باإلضافة  املالبس.  تغيري  وغرف 
ذلك، سيستخدمون ملعبني للتدريب 
القدم  لكرة  رياضية  ألعاب  وصالة 

يف الهواء الطلق.
خارج  غانا  منتخب  وسيقيم 
من  سيستفيد  ولكنه  األكاديمية 
الطلق  الهواء  يف  للتدريب  ملعبني 
تم  رياضية  ألعاب  صالة  جانب  إىل 
ومناطق طبية وغرف  بناؤها حديثاً 
للمالعب،  مجاورة  مالبس  تغيري 
من  مزيداً  املرافق  هذه  وستوفر 
األكاديمية  التي تزور  للفرق  املرونة 

بعد كأس العالم.

{ من تدريبات أستراليا في اسباير

استضافة أستراليا وغانا

استقبال الفيفا وزوار آخرين
ال تعترب قمة أكاديمية أسباير العاملية 2022 العمل الوحيد 
الفيفا، فقد تفاعلت أكاديمية أسباير مع  الذي جمعنا مع 
الستضافة  الرتشيحي  ملفها  قطر  قدمت  أن  منذ  الفيفا 
الضوء  تسليط  تم  حيث  القدم،  لكرة  العالم  كأس  بطولة 
عىل منشآتنا كجزء من امللف. وخالل عملية تقييم امللفات 
فريق  قام   ،2022 العالم  كأس  بطولة  املقدمة الستضافة 

تفتيش من الفيفا بزيارة حرم أكاديمية أسباير.
البطولة كانت   وعندما وقع االختيار عىل قطر الستضافة 
األكاديمية مكانا الستعراض مالعب البطولة املقرتحة أمام 
وفد من الفيفا. ويف اآلونة األخرية، استقبلنا حكام املباريات 
من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، الذين من املقرر أن يتولوا 
منشآتنا  فيفا  استخدمت  حيث  العالم،  كأس  يف  التحكيم 
استخدام  عىل  األمر  يقترص  ولم  للتكيف.  معسكر  إلقامة 
الحكام والحكام املساعدين ملرافقنا وتقنياتنا ذات املستوى 
موظفي  دعم  من  أيضا  استفادوا  بل  فحسب،  العاملي 

 قمة أكاديمية أسباير العالميةأكاديمية أسباير. 

إيفان برافو:

نـعتـز بـدورنـا

»بال حدود«.. لتسليط 
الضوء على األكاديمية

العام  املدير  برافو،  إيفان  قال 
يف  »نحن  أسباير:  ألكاديمية 
أكاديمية أسباير نعتز بدورنا يف 
نجاح دولة قطر أن تصبح أول 
بطولة  تستضيف  عربية  دولة 
رشفا  كان  لقد  العالم،  كأس 
العملية  من  جزءا  نكون  أن  لنا 
يف  املساعدة  من  بدءا  بأكملها، 
إىل  األصيل،  الرتشيحي  امللف 
البطولة،  تنظيم  يف  املشاركة 
واآلن نتطلع إىل استقبال الفرق 
استضافة  وضمان  منشآتنا  يف 
عالم  كأس  لبطولة  قطر 

استثنائية«.
{ ايفان برافو

العنود سعيد المسند:

مدير  املسند،  سعيد  العنود  أكدت 
أكاديمية  يف  واالتصال  التسويق 
الوثائقية  السلسلة  ان  أسباير 
منها  الغاية  كانت  حدود«  »بال 
املتميز  املسار  عىل  الضوء  تسليط 
تطوير  يف  ودورها  لألكاديمية 
رياضيني عىل أعىل مستوى لتمثيل 
مختلف  يف  الوطنية  املنتخبات 

حاولنا  وأضافت:  التظاهرات. 
عن  الوثائقية  السلسلة  يف  الرتكيز 
الالعبني  بتطوير  املتعلقة  الجوانب 
منذ  واملحطات  املراحل  مختلف  يف 
 2004 العام  يف  األكاديمية  افتتاح 
هم  التي  املرحلة  هذه  إىل  وصوال 
املنتخب  تمثيل  عىل  مقبلون  فيها 

الوطني.

{  صورة ارشيفية لفعاليات قمة اكاديمية اسباير
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لكنه  معنوياً  فقط  ليس  قطر  نجاح 
فبطاقة  الواقعي،  املستوى  أيضا عىل 
كإحدى  قطر  ابتكرتها  التي  هيّا 
العالم  كأس  يف  الرائدة  األفكار 
تأشرية  بمثابة  أصبحت   ،2022
العربية،  الدول  من  للعديد  دخول 
ترابط  إىل  نواة  إىل  تحولت  وكأنها 
يف  امتداد  له  يكون  ربما  عربي 

املستقبل.
من  كل  إىل  مرص  انضمت  لقد 
والكويت  السعودية  العربية  اململكة 
واألردن،  عمان  وسلطنة  واإلمارات 
بطاقة  لحاميل  السماح  قرروا  الذين 
ومنحهم  ألراضيهم،  بالدخول  »هيّا« 
الحاجة  دون  لعدة سفرات  تأشريات 
إعداد  وكذلك  مسبقة،  موافقات  إىل 
وتسيري  ترفيهية،  وأنشطة  برامج 
وبني  بينهم  يومية  جوية  رحالت 

الدوحة خالل فرتة كأس العالم.
ليس  كبريا،  مكسبا  تعد  هيا  بطاقة 
أيضا ألنها  للدول  بل  للجماهري  فقط 
جميع  من  للجماهري  الفرصة  تعطي 
العربية  الدول  لزيارة  العالم  أنحاء 
وحضارتها،  ثقافاتها  عىل  والتعرف 
وسباقة  رائدة  قطر  كانت  ما  ودائما 
شأنها  من  مميزة  أفكار  إبراز  يف 

تعزيز الرتابط العربي.
ال�دول العربي�ة ب�دون ش�ك مليئ�ة 
السياحية  الرائعة واملزارات  باألماكن 
املميزة والتاري�خ املرشف واآلثار 
القديم�ة واملناظر الطبيعية 
وكذل�ك  الس�احرة، 
ف�ة  لثقا ا

والعادات العريقة التي تجلب عشاق 
السياحة من جميع أنحاء العالم ومن 
املمي�ز أن تتم االس�تفادة من بطاقة 
هي�ا لتكون بوابة لرب�ط الدول وفتح 
األب�واب أم�ام العالم كل�ه للحضور 
والتنقل واالس�تمتاع باالجواء الرائعة 
يف مختلف البلدان، وكذلك املس�اهمة 
يف زي�ادة الدخ�ل الس�ياحي لل�دول 

العربي�ة.

جواز المرور

تكون  ربما  رائعة  فكرة  هيا  بطاقة 
تمت  اذا  املستقبل  يف  امتداد  لها 
سترتكه  الذي  االرث  من  االستفادة 
العالم  لكأس  الكبري  التميز  ظل  يف 
للعالم  قطر  ستقدم  حيث   ،2022
خاص  بشكل  العربي  وللوطن  كله 

مكاسب كبرية وتاريخية ال تنىس.
التفاصيل  بكافة  قطر  اهتمت  لقد 
الكبرية والصغرية التي من شأنها أن 
للجماهري  الراحة  من  قدر  أكرب  توفر 
ملشاهدة  توافدها  املتوقع  الغفرية 
هذه  أبرز  ومن  البطولة،  مباريات 
العليا  اللجنة  إطالق  كان  الجهود 
التي  هيّا«  »بطاقة  واإلرث  للمشاريع 
ونقطة  املرور  جواز  بمثابة  تعد 

عملية  تسهيل  يف  الكربى  التحول 
للمونديال  الجماهري  حضور  تنظيم 
من  للقادمني  بالنسبة  كان  سواء 
الخارج أو حتى املقيمني داخل قطر.

لقد كان إطالق برنامج »بطاقة هيّا« 
باعتبارها  تاريخية  خطوة  بمثابة 
لحضور  الحرصية  الدخول  بوابة 
قطر   FIFA العالم  كأس  مباريات 
هيّا«  »بطاقة  توفر  حيث   ،2022
للمشجعني من داخل قطر وخارجها 
عدداً من املميزات الكبرية خالل فرتة 

البطولة.

تصريح دخول

ترصيح  بمنزلة  هيّا«  »بطاقة  وتعد 
بطولة  خالل  قطر  دولة  إىل  دخول 
كأس العالم FIFA قطر 2022، كما 
أهمها  املزايا  من  العديد  عىل  تحتوي 
للمونديال  الثمانية  املالعب  دخول 
النقل  مواصالت  استخدام  وتوفري 
ذلك  يف  بما  مجانية،  بصورة  العام 
والرتام،  الدوحة  ومرتو  الحافالت 
إليها  تضاف  أخرى  مزايا  عن  فضالً 
البطاقة  تطوير  تم  وقد  باستمرار، 
يتعلق  فيما  خاصة  خيارات  بعدة 
املعلن  واملميزات  التسجيل،  بعملية 

للجماهري  تتيح  اآلن  حتى  عنها 
واملواصالت  السياحية  األماكن  دخول 
ودخول املالعب، وتتضمن العديد من 
املزايا األخرى، إىل جانب حضور عدد 
املصاحبة  واألنشطة  الفعاليات  من 
للبطولة والعديد من املكاسب األخرى.

ذكية  تقنية  تعني  »هيا«  وبطاقة 
توفرها اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
املفعول،  ساري  طلب  مقدم  لكل 
لحضور  تذكرة صالحة  إىل  باإلضافة 

أي من املباريات.

شروط والتزامات

لعدد  »هيا«  بطاقة  وتخضع 
إصدارها  أجل  من  الرشوط  من 
واستخدامها، حيث يستوجب عىل أي 
قطر  مونديال  حضور  ينوي  شخص 
للحصول  بطل�ب  يتقدم  أن   2022
عىل البطاقة من خالل »بوابة هيا« بما 

يتوافق مع الرشوط املطلوبة.
للمشاريع  العليا  اللجنة  ووفرت 
الخدمة  مراكز  من  عددا  واإلرث 
تقدم  التي  »هيا«،  ب�  الخاصة 
ستقدمها  التي  الخدمات  من  العديد 
النقل  خدمات  وتشمل  البطاقة، 
مرتو  يف  التنقالت  ذلك  يف  بما 

والرتام  العامة  والحافالت  الدوحة 
والحافالت الخاصة بنقل األشخاص 

املباريات. لحضور 
وسيلة  »هيا«  بطاقة  استخدام  ويتم 
التذاكر  حاميل  جميع  هوية  لتحديد 
يف البطولة، وتقديم الخدمات لهم بما 
يعزز ويثري تجربتهم أثناء تواجدهم 
بطلب  التقدم  يمكن  وال  قطر..  يف 
أن  دون  من  البطاقة  عىل  للحصول 
مباراة  تذكرة  املتقدم  بحوزة  يكون 

صالحة.

جهود كبيرة

واإلرث  للمشاريع  اللجنة  عملت  لقد 
املحلية  الجهات  من  رشكائها  مع 
تجربة  لضمان  والدولية  واإلقليمية 
آمنة للجماهري خالل املونديال وكان 
هناك حرص عىل اتخاذ أي إجراء من 
الجماهري  وسالمة  أمن  تعزيز  شأنه 
بأعىل  الدولة  يف  املوجودين  وجميع 
املعايري األمنية، ومن هنا تربز أهمية 
إلزامية  باعتبارها  هيّا«  »بطاقة 
الدولة  لدخول  املشجعني  لجميع 
فرتة  خالل  البطولة  مالعب  ودخول 
لصاحبها  توفر  أنها  كما  املونديال، 
بجانب  السفرات  متعدد  الدخول 

اإلجراءات  لتسهيل  امليزات  من  عدد 
أمن  لضمان  البطولة  خالل  األمنية 

الجماهري. وسالمة 
املزايا  من  العديد  هناك  أن  كما 
بالنسبة  كبرياً  فارقاً  شكلت  التي 
الرياضية  باألحداث  مقارنة  للبطاقة 
تطويرها  تم  حيث  السابقة، 
يتعلق  فيما  خاصة  خيارات  بعدة 
بأن  منوهاً  التسجيل،  بعملية 
طريقة  يف  الفرق  سيالحظ  الجميع 
سهلة  أصبحت  حيث  التسجيل، 

للغاية. وبسيطة 

مزايا عديدة

بوابة  أيضاً  هيّا«  »بطاقة  وتعترب 
بطولة  خالل  اإلقامة  أماكن  لحجز 
للمشجعني  يمكن  كما  العالم،  كأس 
من خارج قطر حجز أماكن إقامتهم 
املضيف  البلد  منصة  خالل  من 
الرسمية، التي توفر خيارات متنوعة 
والفلل  السكنية  الوحدات  ومنها 
وبإمكان  وغريها،  العائمة  والفنادق 
املشجعني من حاميل تذاكر مباريات 
عرب  إقامتهم  أماكن  حجز  البطولة 

الرسمية. املنصة 
من  تعترب  هيا  بطاقة  أن  املؤكد  من 
يف  واعتمادها  املونديال  مكاسب 
الشقيقة  العربية  الدول  من  العديد 
كأس  الستضافة  حاليا  إرثا  يعترب 
يف  جهداً  قطر  تتدخر  ولن  العالم 
تحقيق  من  يمكن  ما  كل  تقديم 
والشعوب  للدول  كبرية  استفادة 

مختلف  عىل  العربية 
املستويات.

البطاقة تجمع قطر والسعودية ومصر والكويت واإلمارات وسلطنة عمان واألردن

لم يكن إعالن مصر عن تسهيالت لحاملي 
بطاقة )هّيا( سوى امتداد للنجاح المتواصل 

لقطر في تقديمها نسخة مونديالية 

غير مسبوقة على االطالق، ليس فقط 
على مستوى التنظيم، بل أيضا على 

مستوى اإلرث الذي تتركه، حيث ساهم 
المونديال معنويا في ترابط العالم العربي 
واالسالمي، وقد شاهدنا الكثير من حمالت 

التضامن على منصات التواصل للتأكيد 
على وقوف جميع العرب إلى جانب قطر 

في تنظيم أول كأس عالم في الشرق 
األوسط والمنطقة العربية والخليجية 

والعالم اإلسالمي.

كتب - عادل النجار

تأشيرة دخول
 العديد من الدول 

بشكل رسمي

مزايا كبيرة لحامليها 
ومكاسب عديدة للدول 

التي تفتح أبوابها

نجاح الفكرة إرث 

لكأس العالم للبناء 

عليه في المستقبل



يف  اعتزاله  بعد  حتى  املالعب  عن  يبتعد  ولم 
لكرة  الدويل  لالتحاد  انضم  أن  بعد   ،2006
للسويرسي  مستشارا  حاليا  يعمل  حيث  القدم 
لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني 

القدم، فيفا.
عىل  بصمته  دجوركاييف  يوري  ترك  وكما 
التي لعب لها، بداية من فريق  مستوى األندية 
جرونوبل خالل الفرتة ما بني 1984 و1989، 
حيث سجل معه 23 هدفا يف 82 مباراة خاضها 
لفريق سرتاسبورج  بعدها  وانتقل  الفريق،  مع 
موناكو  وفريق  واحد،  ملوسم  معه  لعب  الذي 
خالل موسم الفرتة ما بني 1990 و1995 الذي 
لينتقل  مباراة،   155 يف  هدفا   59 معه  سجل 
يف  لعب  الذي  جريمان  سان  باريس  لنادي 

صفوفه 35 مباراة وسجل معه 13 هدفا.
كما أن لديه تجربة خارج الدوري الفرنيس مع 
 1996 بني  ما  الفرتة  خالل  ميالن  إنرت  فريق 

و1999 وسجل معه 30 هدفا يف 87 مباراة.
سنة  فرنسا  كأس  بلقب  موناكو  مع  وتوج 
1991، وباريس سان جريمان الذي حقق معه 
 ،1996 نسخة  األوروبية  الكؤوس  كأس  لقب 
كأس  بلقب  فوزه  بعد  ميالن  إنرت  مع  وكذلك 

االتحاد األوروبي.
الريايض يف  الوطن  لـ  قلبه  يفتح  دجوركاييف 
حوار حرصي، تحدث فيه عن استعدادات قطر 
واملنتخبات   ،2022 العالم  كأس  الستضافة 

املرشحة لنيل اللقب..

كأس  انطالق  عن  تفصلنا  قليلة  أيام   {
الرشق  يف  مرة  ألول   ،2022 قطر  العالم 

األوسط، كيف ترى ذلك؟

احتفالية كبرية يف كل  أنها ستكون  أعتقد 
املنطقة، وكرة القدم هي وسيلة لتقريب 
الفرصة  الشعوب، وتعطي  وتوحيد 
يقدم  أن  يحتضنها  بلد  لكل 

نفسه للعالم.

} كيف 

رأيت استعدادات قطر الستضافة املونديال 
؟

أنها  لقطر، خاصة  كبريا  تحديا  تعترب  البطولة 
سوف تستضيف 3 ماليني مشجع سيحرضون 
ليس  وهذا  العالم،  أنحاء  كل  من  العرس  هذا 
ونحن  التحدي  هذا  قبلت  قطر  لكن  سهالً، 
البداية،  صافرة  انطالق  الصرب  بفارغ  ننتظر 
بعد أن أكدت الدوحة جاهزيتها الستضافة هذه 

البطولة الكبرية.

الشتاء..  يف  مرة  ألول  سيقام  املونديال   {
يف  إقامتها  من  الالعبون  سيستفيد  كيف 

هذا التوقيت ؟

إيجابيات  له  الشتاء  فصل  يف  البطولة  إقامة 
يف  إقامتها  فكرة  أعجبتني  رصاحة  وأنا  كثرية، 
فالتغيري  ذلك،  أجل  من  وسعيد  التوقيت،  هذا 
مطلوب دائما يف كرة القدم، لهذا ستكون نسخة 

قطر تجربة رائعة سيعيشها الجميع.
ألول  ستشارك  قطر   -

مرة يف كأس العالم، ما النصيحة التي يمكن أن 
تقدمها لالعبني ؟

القطري  املنتخب  العبو  الخاص،  رأيي  حسب 
ليسوا  كونهم  ضغوطات  أي  بدون  سيلعبون 
مرشحني لنيل اللقب، كما أن البطولة ستقام عىل 
أرضهم وهذا يساعد كثريا الالعبني، لهذا عليهم 
خوض البطولة بدون خوف، خاصة أن الجمهور 

سيقف إىل جانبهم وهي فرصة مهمة لهم.

- من ترشح لنيل لقب النسخة 22 ؟

هذه البطولة ستشهد رصاعا كبريا بني منتخبات 
قوية تبحث عن تحقيق لقب آخر، ولكن أرشح 
املنتخب  وكذلك  اللقب  عىل  للحفاظ  الديوك 
السادس،  اللقب  لتحقيق  املرشح  الربازييل 
يف  يكون  سوف  الذي  مييس  بقيادة  والتانجو 
لقب  بتحقيق  جميلة  نهاية  عن  البحث  رحلة 
ينطبق  وهذا  تاريخه،  يف  مرة  ألول  املونديال 
أيضا عىل املنتخب األملاني القوي الذي سيكون 

منافسا قويا عىل اللقب.

أن  بإمكاننا  هل  املفاجآت..  عن  ماذا   {
عن  بعيدا  باللقب  يتوج  منتخبا  نشاهد 

ترشيحاتك وتكنهات الكثريين؟

دائما،  املفاجأة وارد  البطوالت، عنرص  مثل كل 
إفريقيا  منتخبا  الخاص سنشهد  رأيي  وحسب 

سيحقق املفاجأة يف كأس العالم قطر 2022.
- الجماهري الفرنسية ستكون حارضة بقوة يف 

الدوحة، ما الرسالة التي سوف توجهها لهم ؟
الفرنيس  املنتخب  أن  أنهم يعرفون جيدا  أعتقد 
دائما ما يجد صعوبات قبل بداية كأس العالم، 
الالعبون  يصبح  البداية  مع  صافرة  مع  لكن 
أبطال  هم  الالعبني  وكل  الجاهزية،  قمة  يف 
األهم  يعترب  الذي  فوز  أول  تحقيق  العالم ومع 
سيكونون أفضل، وجماهرينا سيكونون بقوة يف 

الدوحة وسيغنون »هيا يا أيها األزرق«.

} شاركت خالل الفرتة املاضية يف النسخة 
العاملية..  أسباير  أكاديمية  الثامنة من قمة 

هل يمكن أن تحدثنا عنها ؟

القمة كانت مهمة جدا بما أن الحديث فيها عىل 
التكنولوجيا والبيانات يف كرة القدم، واألهم من 
ذلك أن يكون تطبيقا ميدانيا من خالل املدربني 
يف  خربتي  أقدم  أن  فيها  وحاولت  والالعبني، 
تاريخ مشاركاتي بكأس العالم، وقمت بعرضها 
خالل النسخة الثامنة من قمة أكاديمية أسباير 

العاملية.

والبيانات  التكنولوجيا  عن  تحدثت   {
عن  تحدثنا  أن  يمكن  هل  القدم،  كرة  يف 

أهميتها ؟

تعترب البيانات من أهم الصناعات يف عالم كرة 
أهميتها  تصبح  املستمر  التطور  فمع  القدم، 
اتخاذ  يف  تساعدهم  والالعبني،  للمدربني  كبرية 

القرارات بشكل صحيح.
مونديال  نهائي  يف  ذلك  عىل  مثاال  وأذكر 
املفروض  من  كان  الربازيل،  أمام   1998
الجهة  عىل  الركنية  سينفذ  الذي  هو  زيدان 
وكانت  تنفيذها  منه  طلبت  لكن  اليرسى، 
أي  مراقبة  يف  مركزي  تركت  ألني  مغامرة 
هجمة مرتدة من الربازيل، لكن إحسايس كان 
يقول إن زيدان سيضيف الهدف الثاني، وهو 

بالفعل. ما حدث 

} ماذا عن منصبك الجديد يف الفيفا ؟

أنا حاليا مستشار رئيس االتحاد الدويل لكرة 
تواجدي  يعني  ما  أنفانتينو،  جياني  القدم 
من  العديد  عىل  والحديث  معه،  الدائم 

القدم. التي تهم كرة  املوضوعات 

مع  كبري،  بشكل  تغريت  القدم  كرة   {
الذي  فما  التكنولوجيا،  خاصية  استخدام 

تغري بعد التسعينيات ؟

املباريات أصبحت كما هي، لكن ما يحيط بها 
كثرية  دراسات  هنالك  اآلن  كثريا،  تغري 

فيما يتعلق اللعبة، أما الالعب 
فلم يتغري.

: األسطورة الفرنسية دجوركاييف يؤكد في حوار لـ 

مونديال قطر يوحد الشعوب
الدوحة جاهزة الستضافة الحدث الكبير.. وننتظر صافرة البداية
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إقامة البطولة في الشتاء لها إيجابيات كثيرة

هذه نصيحتي لالعبي العنابي

{ العنابي

يعتبر يوري دجوركاييف، أحد أساطير 
منتخب فرنسا السابقين، والذي 

تمكن من الحصول على أول لقب 
كأس العالم للديوك خالل البطولة 

التي أقيمت في فرنسا عام 1998، بعد 
التفوق على المنتخب البرازيلي في 

المباراة النهائية بثالثية نظيفة، وكان 
فيها دجوركاييف متواجدا بالتشكيلة 

األساسية.. ولعب يوري دورا كبيرا في 
تتويج الديوك بذلك اللقب التاريخي، حيث 

كان ممررا في المباراة الثانية للهدف الثاني 
الذي سجله زين الدين زيدان بالرأسية.

ولم يكن ذلك اإلنجاز الوحيد للنجم الفرنسي، 
بل حصد أيضا لقب بطولة دوري أمم أوروبا 2000 

وكأس القارات 2001، بخالف لعبه في العديد 
من األندية الكبرى في أوروبا مثل إنتر ميالن 

وحصد معه لقب الدوري األوروبي، وباريس سان 
جيرمان وحصد معه لقب السوبر الفرنسي 

ولقبا أوروبيا، كذلك موناكو الذي حصد معه 
كأس فرنسا، بخالف لعبه في الدوري األلماني.

حاوره- وحيد بوسيوف

{ تتويج فرنسا بلقب »1998«{ فرنسا ولقب مونديال »2018«

{ دجوركاييف

أرشح »4« منتخبات للقب.. ومنتخب إفريقي سُيحدث المفاجأة



كتب - عوض الكبايش
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رونالد دي بور سفير اللجنة العليا:

»اللقب« البرازيل األقرب لـ

وقال الالعب الذي شارك ضمن صفوف أندية 
أياكس أمسرتدام وبرشلونة ورينجرز: »سعدت 
يشعر  الفريق  أن  شك  وال  القرعة،  بنتائج 

بارتياح بوجوده ضمن هذه املجموعة أيًضا«.
دافع  الذي  الهولندي،  النجم  توقعات  وحملت 
كأس  منافسات  يف  بالده  منتخب  ألوان  عن 
العالم عامي 1994 بالواليات املتحدة و1998 
السادسة،  للمجموعة  كبرية  مفاجأة  بفرنسا، 
الدور ثمن  إىل  بتقدم كل من كرواتيا واملغرب 
وقال:  وكندا،  بلجيكا  حساب  عىل  النهائي، 

»غالباً ما تحمل منافسات كأس العالم مفاجآت 
بلجيكا  منتخب  أن  وأعتقد  متوقعة،  غري 
الذي  املغربي  املنتخب  مواجهة  يف  سيعاني 

أتوقع أن يمثل مفاجأة يف هذه املجموعة«.
اإلقصائية  للمراحل  بور  دي  توقعات  وشملت 
النهائي،  ربع  الدور  من  بدًءا  قوية  مواجهات 
قبل  الذهبي  املربع  إىل  هولندا  وصول  وتوقع 
أن تصطدم بمنتخب الربازيل، وتكتفي باملركز 
الثالث، فيما ستقيض الربتغال عىل آمال فرنسا 
نجوم  يرفع  وأن  املونديال.  بلقب  االحتفاظ  يف 

عىل  تغلبهم  بعد  الكأس  السامبا  منتخب 
كريستيانو رونالدو ورفاقه.

هي  الربازيل  يل،  »بالنسبة  بور:  دي  وتابع 
للفوز باللقب، فال شك أن  املرشح األوفر حظاً 
للقميص األصفر تأثرياً قوياً عىل العبي املنتخب 
الربازييل. وأعتقد أن فريق السامبا جاهز تماماً 
لكأس العالم، وأرى أنهم سريفعون الكأس مرة 

أخرى، بعد تفوقهم يف النهائي عىل الربتغال«.
بور  دي  رشح  الفردية،  الجوائز  صعيد  وعىل 
جريمان،  سان  باريس  ونادي  الربازيل،  نجم 

الذهبية،  الكرة  بجائزة  للفوز  جونيور،  نيمار 
وزميله يف باريس سان جريمان ونجم منتخب 
جائزة  عىل  للحصول  مبابي،  كليان  فرنسا 
بيكر،  أليسون  والربازييل  الذهبي،  الحذاء 
للتتويج  اإلنجليزي،  ليفربول  عرين  حارس 
بجائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس مرمى 
يف البطولة. ُيشار إىل أن منتخب هولندا يشارك 
يف كأس العالم للمرة الحادية عرشة يف تاريخه، 
مناسبة،  عرشة  إحدى  يف  البطولة  عن  وغاب 
حصل  كما  مرات،  ثالث  الثاني  املركز  وأحرز 

 ،1998 فرنسا  مونديال  يف  الرابع  املركز  عىل 
والثالث يف مونديال الربازيل 2014.

ويتنافس املنتخب الهولندي يف املونديال ضمن 
والسنغال  قطر  تضم  التي  األوىل،  املجموعة 
مباراة  الثمامة  استاد  ويستضيف  واإلكوادور. 
هولندا األوىل يف البطولة، يف مواجهة السنغال يف 
21 نوفمرب، ثم يلتقي منتخب اإلكوادور بعدها 
الدويل،  خليفة  استاد  أرضية  عىل  أيام  بأربعة 
قطر  ملواجهة  البيت،  استاد  إىل  ينتقل  أن  قبل 

يوم 29 نوفمرب يف ختام منافسات املجموعة.

كأس  وسفير  السابق،  الهولندية  الكرة  نجم  أعرب 
2022، رونالد دي بور، عن توقعه  FIFA قطر  العالم 
بفوز المنتخب البرازيلي باللقب السادس في تاريخه 
حساب  على  البطولة،  من  النسخة  هذه  خالل 
البرتغال، في المباراة النهائية باستاد لوسيل  منتخب 
حوار  في  بور  دي  وقال  المقبل.  ديسمبر  من   18 في 
مونديال  إن  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  لموقع 
غير  البطل  هولندا،  لمنتخب  قويًا  أداًء  سيشهد  قطر 
المتوج، الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 3 مرات 
دون أن يتمكن من إحراز اللقب، حيث توقع 
يحتل  أن  السابق،  الوسط  خط  العب 
بعد  الثالث،  المركز  بالده  منتخب 
متفوقًا  األولى،  المجموعة  تصدره 
لقب  حامل  السنغال،  منتخب  على 

كأس األمم اإلفريقية.

مشاركة العبي منتخبنا للرجبي

جنى كامل: سعداء بالمشاركة
الوطني  الفعالية مشاركة كبرية من العبي منتخبنا  شهدت 
األول للرجبي للرجال والسيدات، وذلك يف إطار الدعم الالزم 
ورفع الروح املعنوية لدى العبي فريق كرة القدم، وحرص 
يف  لزمالئهم  رسائل  إرسال  من  الوطني  منتخبنا  نجوم 
املنتخب الوطني األول من أجل الدعم واملساندة، قبل ساعات 
سينطلق  والذي   ،2022 قطر  مونديال  بطولة  انطالق  من 
النسخة  افتتاح  األكوادور يف  بمواجهة تجمع قطر مع  األحد 

االستثنائية.
عن  للرجبي  القطري  املنتخب  العبة  كامل  جنى  وأعربت 
املونديالية،  الفعالية  يف  زمالئها  مع  املشاركة  يف  سعادتها 
الجنة  قدرة  وأثبتت  بامتياز  نجحت  الفعالية  أن  إىل  مشرية 

ملنظمة  للفعاليات عىل تنظيم أفضل األنشطة الرتفيهية الجماهريية.ا

{ جنى كامل

عبدالله الخاطر: 

فـخــورون بـمـشــــاركتنـا
القطرية  باللجنة  العام  الرس  أمني  الخاطر  أمان  عبدالله  أكد 
باألمس  أقيمت  التي  الفعالية  أن  والهوكي  الرجبي  لرياضات 
اللجنة القطرية يف الحدث االستنثائي  جاءت يف إطار مشاركة 
كبريا  كان  التفاعل  ان  إىل  2022، مشريا  العالم  كأس  بطولة 
ومميزا. أوضح أمان أنَّ قطر ستبهر الجميع بمستوى املالعب 
واألجمل  األفضل  تعترب  التي  املونديالية 
فقط،  العالم  مستوى  عىل  تطوًرا  واألكثر 
املصاحبة  الفعاليات  بُمستوى  ستبهرهم  بل 
الفعاليات  مئات  تنظيمها  ظل  يف  للبطولة 
عىل  واملتعة  الفرحة  التي ستدخل  الجماهريية 
قلوبهم، حيث سيكونون عىل موعد مع فعاليات 
مختلفة عن التي عاشوها يف دول أخرى نظمت 
ليشاهدوا  الفرصة  لهم  ستكون  كما  البطولة، 

مدى التطور الذي وصلت إليه البالد.
البالد  بتنظيم  ثقة  عىل  أنه  إىل  الخاطر  وأشار 
ومغايرة  مختلفة  ستكون  أنها  خاصًة  مبهرًة،  نسخًة 
عن باقي البطوالت التي أُقيمت منذ انطالقها ألنَّها املرَّة 

األوىل التي تقام يف دولة عربية. 

{ عبدالله الخاطر

نظمتها اللجنة الرياضية القطرية لرياضات الرجبي والهوكي

فعالية مونديالية.. »استثنائية«

} تصوير - أسامة الرويسان

القطرية  الرياضية  اللجنة  نظمت 
لرياضات الرجبي والهوكي باألمس فعالية 

بكتارا  الروماني  باملرسح  مونديالية  رياضية 
كأس  بطولة  الستضافة  االستعداد  إطار  يف 

كل  الحفل  حرض   ..2022 قطر   FIFA العالم 
القطرية  اللجنة  رئيس  الكواري  يوسف جهام  من 

الخاطر  أمان  الرجبي والهوكي، وعبدالله  لرياضات 
أمني الرس العام للجنة القطرية لرياضات الرجبي 

والهوكي.
 32 الـ  الدول  مشاركة  عىل  الفعالية  واشتملت 
عرب   ،2022 قطر  مونديال  يف  املشاركة 
أو من يمثلها  عدد من مشجعيها 
بارتداء القمصان التي تحمل 
منتخب  كل  شعار 
البطولة،  يف  مشارك 
جاء  لوحة  وكتبوا 
قطر«..  »شكرا  فيها 

شعارات  تجهيز  تم  املقابل  ويف 
والفتات تحمل شعارات الرتحيب 
مختلفة،  لغات  عرب  الدول  بكل 
وجميعها تحمل معنى واحدا وهو 
»أهال بكم يف قطر« و»مرحبا قطر«.
ويف كلمة له أكد يوسف جهام الكواري 
الرجبي  لرياضات  القطرية  اللجنة  رئيس 
وتم  منها..  البد  كان  الحدث  يف  »مشاركتنا  والهوكي: 
 2022 لعام  العالم  كأس  انطالق  قبيل  الفعالية  تنظيم 
أحد أهم أيام مجدنا وأبرز محطات عزتنا، حيث نستعد 
لسماع صافرة أحد أكثر األحداث ترقبًا يف العالم، وتابع 

نجاح  مؤرشات  إن  قائاًل:  حديثة 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 
الله- ستحمل يف طياتها  -إن شاء 
األثر اإليجابي يف املجتمع وسترتك 
من  الكثري  وتعزز  مستداًما،  إرًثا 
إسهاماتها  بجانب  الجوانب، 
اإليجابي  التغيري  يف  اإليجابية 
نفوسنا  يف  تبني  حيث  باملجتمع، 
بقدرة  راسًخا  إيماًنا  جميًعا 

الرياضة عىل إحداث التغيري اإليجابي 
يف املجتمعات«. { يوسف جهام يتحدث للزميل عوض الكباشي

يوسف جهام 

الكواري: المونديال 

سيبهر العالم.. ومرحبا 

بالجميع 



إجراء  عىل  حرص  الريايض   $
العرب  مونديال  عن  للحديث  معه  لقاء 
قلية  ساعات  قبل  قطر  وتحضريات 
عالقته  عن  فتحدث  البداية،  رضبة  من 
العالم،  حول  الكروية  ورحالته  بمييس 
التي  األخرى  التفاصيل  من  والكثري 

نرصدها عرب السطور التالية:

} يف البداية ماذا قدم مبخوت املري 
للمونديال..؟ 

به  أمثل  كي  اسمي  صنعت  أنا  أوال   -
لله  والحمد  فقط،  لنفيس  وليس  بالدي 
دولة  كل  يف  لبالدي  سفري  خري  كنت 
زرتها سواء يف أوروبا أو أمريكا الالتينية، 
حيث  أيضا  وروسيا  اليابان  يف  وحتى 
وكأس  لألندية  العالم  كأس  حرضت 
العالم، ويف السوبر كالسيكو باألرجنتني 
وكذلك نهائي الليربتادوريس يف البريو، 

ودائما كان هديف الرتويج للمونديال.

} دور املؤثر يف رأيك.. هل تعتقد أنه 
مطالب بتقديم الكثري لبالده..؟

كسائح  يذهب  أن  بإمكانه  املؤثر   -
مشكلة،  أي  بدون  باألجواء  ويستمتع 
جميلة  صورة  ينقل  أن  األهم  ولكن 

ويروج لبالده ويمثلها خري تمثيل ؟

حاجة  يف  قطر  أن  ترى  وهل   {
للرتويج..؟

يوجد  وال  الرتويج  إىل  تحتاج  بلد  كل   -
بلد ليس يف حاجة ملن يمثله ويروج له.

} مقاطعة كأس العالم التي رددها 
البعض كيف تراها..؟

يدعون  الغرب  بعض  برصاحة   -
عنرصية  لديهم  ليس  وأن  اإلنسانية، 
ولكن هذا غري صحيح، وبالنسبة لنا نحن 
واثقون من أنفسنا، ومهما تتكلم صحافة 
الغرب ال نفكر فيهم، واملهم بالنسبة لنا 
مساندة اإلخوة العرب ألن البطولة بطولة 

كل العرب وليس قطر فقط.

وواضح جدا أن هذه الحمالت عنرصية، 
البطولة  وهذه  وقدود  قدها  نحن  لكن 
بيدا  يدا  والعمل  الجميع  بدعم  ستنجح 
لترشيف الرياضة والكرة العربية وواثق 

الخطى يميش ملكا.

تقدم قطر خالل  أن  تتوقع  ماذا   {
املونديال..؟

- قطر قدمت األشياء الكثرية عىل صعيد 
قبل  وحتى  الرياضية،  األحداث  تنظيم 
كأس العالم، ويشهد التاريخ يف تميزها 

بالتنظيم.

كأس  من  استفادت  قطر  وهل   {
العالم أم العكس..؟

العالم  كأس  أفادت  التي  هي  قطر   -
ألنها ستعمل أشياء لم تحدث من قبل، 

وستضيف للحدث العاملي الكثري.

} من تتوقع أن يتوج باللقب..؟

األرجنتني  تتويج  أتمنى  شخصيا   -
باللقب، لكن أتوقع الربازيل.

تحقيق  عىل  قادر  مييس  وهل   {
الحلم لألرجنتيني..؟

القدم  وكرة  تصفق،  ال  الواحدة  اليد   -
السنوات  يف  ومييس  جماعية..  لعبة 
لكن  كامل  لفريق  بحاجة  كان  املاضية 
بالكرة  مميز  األرجنتيني  املنتخب  اآلن 
الجماعية، وأنا أخىش فقط من املنافسة 

القوية خاصة من الربازيل وفرنسا.

عىل  حزنت  الذي  املنتخب  من   {
غيابه عن كأس العالم 2022..؟

- حزنت حزنا شديدا عىل غياب منتخب 
ممتع  فجمهوره  البطولة،  عن  بريو 
األخرية  اللحظات  يف  غاب  وقد  للغاية، 
أمام  الرتجيح  بركالت  الخسارة  بعد 

أسرتاليا.

يف  البطولة  نجم  يكون  ومن   {
رأيك..؟

األفضل  سيكون  البطولة  هذه  أتوقع   -
فيها من بني مييس ومبابي ونيمار.

الذي  املكان  ما   {
الجماهري  تنصح 

بزيارته..؟

واقف  سوق   -
وكتارا  ومشريب 

واآلن  أسباير،  وحديقة  ولوسيل  ولؤلؤة 
كثرة  من  علينا  الصعب  من  أصبح 
ننصح  أن  الجديدة  الجميلة  األماكن 
السابق،  أين يذهبون بعكس  إىل  الزوار 

وهذه نعمة كبرية والحمد لله.

ميديا  السوشيال  أعطت  ماذا   {
ملبخوت املري..؟

رسالة  بإيصال  الكثري  يل  أعطت  لقد   -
أن كل مواطن واجب عليه أن يمثل بالده 
خري تمثيل سواء يف قطر أو خارج قطر، 
وأحلم دائما بتقديم كل ما أملك من أجل 

قطر.

بمييس  عالقتك  طبيعة  هي  ما   {
وكيف تعرفت عليه..؟

زيارتي  تكرار  بعد  عليه  تعرفت   -
لربشلونة وحضوري املتواصل ملباريات 
وخارجها،  الديار  داخل  الفريق 
نفس  يف  معهم  وأسكن 
الفندق حتى الذي يكون 
عرب  برشلونة  خارج 
واتصاالت  عالقات 
للتعرف  مستمرة 
الفندق  اسم  عىل 

الذي يسكن فيه الفريق، وهذا كان أمرا 
صعبا للغاية لكن من خالل التعرف عىل 
الخاصة،  واملصادر  الصحفيني  بعض 

وبعد فرتة أصبحت مألوفا لديهم.

يف  صعوبات  تواجه  كنت  وهل   {
اللقاء مع الالعبني..؟

- بالتأكيد، فقد كان األمن يقف حاجزا 
مرور  مع  لكن  الالعبني  وبني  بيني 
الشهور واأليام أصبحوا يعرفونني جيدا 
من  وطلبت  وفيهم،  منهم  واحد  وكأني 
التمرين  أحرض  أن  األيام  أحد  يف  مييس 
بعدها عالقة  الفور وكونت  ورحب عىل 

مع النجم األرجنتيني.

املادي  العبء  تتحمل  كنت  هل   {
بمفردك..؟

فرتة  بعد  ولكن  البداية،  يف  نعم   -
تواصلت مع العديد من الرشكات وأقوم 
ويزيد  وأسافر،  اإلعالنات  بعض  بعمل 
الرشكات  مع  وتتواصل  املتابعني  عدد 
وأصبح يل مدخول خاص واألمور تسري 

عىل مايرام.

يف  املنتخب  حظوظ  ترى  كيف   {
التأهل عن مجموعته إىل املونديال..؟

الدور  عبور  عىل  قادر  املنتخب   -
املجموعة،  صعوبة  رغم  األول، 
وجود  يف  مرص  عىل  فازت  فالسنغال 
جماعية  كرة  يلعب  وهو  صالح  محمد 
مميزة، والفريق الهولندي مرشح قوي 
كبري  أملنا  لكن  اللقب  عىل  للمنافسة 
إلسعاد  بينهم  واالنسجام  الالعبني  يف 

القطرية. الجماهري 

يمكن  الذي  السالح  هو  ما  لكن   {
أن يرجح كفة املنتخب يف رأيك..؟

- رغم ان املهمة صعبة كما قلت لكنها 
بوجود  النهاية،  يف  مستحيلة  ليست 
الجمهور الذي تقع عليه مسئولة كبرية 
الفريق والالعبني والتشجيع بكل  لدعم 
من  بدايتها  وقبل  البطولة  خالل  قوة 
لتقديم  الالعبني  معنويات  رفع  أجل 

أفضل مالديهم.

يف  آخر  منتخبا  ستشجع  هل   {
املونديال بعد قطر..؟

العربية،  املنتخبات  خاصة  بالتأكيد   -
وأعتقد  علينا،  واجب  جميعا  فدعمها 
بتوحيد  الثقافة  وزارة  حملة  أن 
املنتخبات  كل  خلف  العربية  الجماهري 
كل  يف  نجد  حتى  للغاية  رائعة  فكرة 
تساند  العربية  املنتخبات  مباراة 

الفريق.

تأهله  تتوقع  الذي  املنتخب  من   {
إىل دور الـ16 من الفرق العربية..؟

دور  إىل  املغربي  املنتخب  تأهل  أتوقع 
أيضا  مجموعته  صعوبة  رغم  الـ16، 

لكن لديه فريق مميز وقوي.

} كلمة أخرية..؟

سويا  سنحتفل  ديسمرب   18 يف   -
االتجاه  يف  نسري  أننا  للعالم  ونثبت 
يكون  الله  شاء  وإن  الصحيح، 
عىل  واألنجح  األفضل   2022 مونديال 

مر تاريخ بطوالت كأس العالم.

: مبخوت المري.. أحد أهم المؤثرين في السوشيال ميديا في حوار لـ

واثق الخطوة يمشي »ملكا«..!
بعض الغرب يدعون اإلنسانية.. وهم مرضى »بالعنصرية«

حزين لغياب بيرو عن مونديالنا.. والجمهور سيكون كلمة السر 
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{ بقميص العنابي مع المشاهير

{ المري يتحدث للزميل محمد الجزار

ال أسافر من 
أجل السياحة.. 
والترويج لبلدي 

هدفي دائما 

تعلمت 
»اإلنجليزي« في 
الشارع.. وهذا سر 
معرفتي بميسي 

مبخوت المري.. واحد من أهم 
األسماء الالمعة في عالم 

السوشيال ميديا، وبرز اسمه 
خالل السنوات الماضية 
بعدما نجح في تكوين 
عالقات رائعة مع كبار 

نجوم الكرة العالمية في 
برشلونة وريال مدريد، 

ومنهم األسطورة 
ليونيل ميسي.

يسافر شرقا وغربا، 
ويقوم بالترويج لمونديال 

2022 بطريقة جميلة، 
جعلت منه سفيرا للحدث 

العالمي الكبير وينقل كل ماهو 
مميز ورائع عن وطن المونديال.

حوار – محمد الجزار

أخشى من فرنسا 
والبرازيل.. وهما 
أقوى المرشحين 
للفوز بالكأس 

ترجمة .. »جوجل« أفضل.. سيلفي
من  الكثري  حقق  إنه  مبخوت  قال 
النجوم  مع  عالقاته  من  املكاسب 

وشهرته.
وأضاف: الحمد لله عالم السوشيال 
الكثري  عند  القبول  منحني  ميديا 
من الناس، وحاولت استغالل هذا 

اليشء ملصلحة وطني.
وكشف مبخوت أنه يف البداية كان 
لعدم  جوجل  برتجمة  يستعني 
كنت  وقال:  باإلنجليزي  الحديث 

أستعني ببعض املرتجمني.

بسؤاله عن التصوير مع 
أفضل املشاهري يف العالم 
وكريستيانو  مييس  مثل 
وماهو  وغريهم،  وخابي 
التقطه  سيلفي  أفضل 
قائال  رد  املري؛  مبخوت 
مع  كان  األفضل  بأن 
يف  الوالد  األمري  سمو 
مع  واآلخر  برشلونة، 
مونديال  يف  األمري  سمو 

روسيا.
{ مع خابي { في ملعب حديقة األمراء

{ مع عبد الله السلمي الرحالة السعودي

تضحيات من أجل »الحلم«
يقول مبخوت عن سفره الكثري 
خارج قطر: برصاحة أنا أشتاق 
للدوحة شوق الطفل ألمه، ولكن 
والسفر  للغربة  يحتاج  العمل 

والتحمل.
سهل  يشء  يوجد  ال  وأضاف: 
من  يشء  كل  تحملت  لكني 
والوصول  إنجاز  تحقيق  أجل 
من  الكثري  يحتاج  وهذا  للقمة 
بعض  وتحمل  التضحيات 
حالة  يف  الوطن  لخدمة  األشياء 

الحاجة إليه.
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أبرز النجوم في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم

قد يختلف الصراع بين الحصول على لقب كأس العالم، وتحقيق إنجاز 
شخصي، لكن ترك بصمة في المونديال، حلم يراود أي العب حتى 

وإن فشل منتخب بالده في تحقيق اللقب، فالكثير من نسخ كأس 
العالم التزال مرتبطة بأسماء العبين كانوا هدافين فيها، وهناك من 

اعتزل كرة القدم واليزال يتصدر المشهد على مستويات اإلنجاز 
الشخصي، كونه الهداف التاريخي لكأس العالم، مثل 

األلماني ميروسالف كلوزه الذي يعتبر الهداف التاريخي 
لكأس العالم، وهذا ينطبق حتى على صاحب الهدف األول 

في بطولة كأس العالم، الذي اليزال بمثابة إنجاز يضعه 
الالعبين ضمن أهدافه في البطولة. ويحتفظ كلوزه بصدارة بعض 

قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، برصيد 16 هدًفا، متفّوًقا على رونالدو 
الذي كان قبل مونديال 2014 هو الهداف بـ 15 هدفا.

كتب - وحيد بوسيوف

كلوزه »16« هدفا

لينكر »10« أهداف ران »10« أهداف

كأس  يف  الوحيد  الالعب  كلوزه  مريوسالف  يعترب 
الذي ظهر يف أربع مباريات متتالية  العالم 

يف املربع الذهبي.
وسجل كلوزه 16 هدفا خالل 24 مباراة 

املونديال،  يف  املانشافت  مع  خاضها 
بعد   0.63 بلغ  تهديفي  بمعدل 

املشاركة يف أربع نسخ من 
كأس العالم.

كرة  انجبتهم  الذين  املهاجمني  أفضل  من  واحدا  باتيستوتا  جابرييل  يعد 
وهو  أهداف،   10 يلقب  كما  باتيجول  سجل  وقد  األرجنتينية.  القدم 

وتوفيلو  لينكر  جاري  مناصفة  سجلها  التي  األهداف  عدد  نفس 
التو.  غجيغوج  والبولندي  مولر  توماس  واألملاني  كوبيالس 

وشارك باتيستوتا يف 3 نسخ من كأس العالم، البداية 
فرنسا  العالم  كأس  ثم   ،1994 مونديال  مع 

1998، وآخرها يف 2002.

خطف رونالدو األضواء يف مونديال 2002 الذي أقيم يف 
التي  أهدافه  خالل  من  سواء  واليابان،  الجنوبية  كوريا 
قادت الربازيل لنيل اللقب، أو من الحالقة التي اشتهر بها 
خالل تلك النسخة. وسجل رونالدو 15 هدفا 
يف 19 مباراة شارك فيها بدءا من 1994 
لغاية نسخة 2006، بمعدل تهديفي 

.0.79

رونالدو
 الظاهرة »15« هدفًا

جيرد مولر
 »14« هدفا
املهاجم األملاني جريد مولر 
سجلت  التي  األسماء  من 
حضورها يف كأس العالم 
هدفاً   14 أحرز  عندما 
مونديال  ويف  مباراة   13 يف 
يف  »هاتريك«  احرز   1970

العام  املجموع  يف  و10  مناسبتني 
عام  ويف  الذهبي  بالحذاء  للفوز 

1974 سجل مولر هدف الفوز يف 
شباك منتخب هولندا بقيادة 

كرويف آنذاك. 

جاست  باسم  مسجالً  الزال  القيايس  الرقم 
يف  املولود  االسبق  الفرنيس  املهاجم  فونتني 
مشاركة  يف  هدفا   13 سجل  الذي  املغرب 
مونديالية واحدة مع منتخب الديوك يف كأس 

العالم 1958 بالسويد.

بالده  منتخب  قاد  بيليه  الربازييل  النجم 
 - أعوام »58 - 62  العالم  للفوز يف كأس 
14 مباراة علما  12 هدفا يف  70« مسجال 
البطولة  من  نسخ  أربع  يف  شارك  بأنه 

العاملية.

الجيل  أفراد  أحد  كوتشيس  ساندور  يعد 
هدفا   11 سجل  الذي  املجر  ملنتخب  الذهبي 
يف  الوحيدة  مشاركته  من  مباريات  خمس  يف 
كأس العالم، عندما احتلت املجر املركز الثاني 

يف مونديال 1954، يف مفاجأة كبرية. 

كأس  يف  اسمه  كلينسمان  يورجن  كتب 
العالم كمدرب والعب، حيث يتواجد يف قائمة 
كوتشيش،  ساندور  مع  مناصفة  الهدافني 
بعد تسجيله 11 هدفا يف 17 مباراة، بمعدل 
تهديفي 0.65، وقد شارك ايضا يف ثالث نسخ 
واختتمها   1990 من  بدءا  العالم  كأس  من 

بمونديال فرنسا 1998.

يورجن كلينسمان ساندور »11« هدفابيليه »12« هدفافونتين »13« هدفا
»11« هدفا
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يف  بأحرف من ذهب  اسمه  ران  سجل هيلموت 
املرتبة  يف  يتواجد  حيث  العالم،  كأس  تاريخ 
وجابرييل  لينكر  جاري  مع  مناصفة  الثامنة 

واألملاني  كوبيالس  وتوفيلو  باتيستوتا 
التو،  غجيغوج  والبولندي  مولر  توماس 

عرش  يف  أهداف   10 أحرز  ان  بعد 
مباريات بمعدل تهديفي بلغ 1:00، 

رغم مشاركته يف نسختني فقط 
1954 و1958.

باتيستوتا

»10« أهــــــــداف احتل األسطورة اإلنجليزية جاري لينكر هو اآلخر املركز 
جاري  مع  مناصفة  الهدافني  ترتيب  يف  الثامن 

لينكر وجابرييل باتيستوتا وتوفيلو كوبيالس 
واألملاني توماس مولر والبولندي غجيغوج 
منتخب  مع  لينكر  احرز  وقد  التو، 
مباراة   12 يف  أهداف   10 إنجلرتا 
ان  بعد   ،0.83 بلغ  بمعدل 
 1986 نسختي  يف  شارك 

و1990.

2
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ق���ص���ص اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة

 هذه الرحلة ستقودنا الكتشاف خبايا وأرسار 
وصلت  وكيف  البطولة،  إطالق  صاحبت 
القدم،  كرة  بطوالت  أهم  تكون  ألن  البطولة 
البلد  فيها  يستعد  سنوات،   4 كل  تقام  حيث 
حق  عىل  الحصول  بعد  الستضافتها  املنظم 
لكرة  الوطنية  االتحادات  وتحرض  االستضافة، 
القدم منتخبها لنيل رشف املشاركة يف البطولة، 
وهذا ما أضاف لكرة القدم الكثري من الشغف، 
ويف  األصوات،  تملؤه  مرسحا  أصبحت  أن  بعد 
متضاربة  مشاعر  أيضاً  تسيطر  املرسح  نفس 
واألحبة عىل  الخصوم  يجتمع  وهناك  وحزينة، 
عشق مجموعة من الالعبني أو فرق املدن حول 

العالم أو املنتخبات الوطنية.
وتختلف بطولة كأس العالم عن كل البطوالت، 
إنها  عنها  القول  يمكن  التي  البطولة  فهي 
التي  والفعالية  املختلفة،  الثقافات  ملتقى 
يف  الجغرافيا.  فرضتها  التي  املسافات  تقرب 
أن  يمكنك  العالم،  كأس  يحتضن  الذي  البلد 
تقابل رجالً جاء من جنوب أفريقيا وآخر ركب 
الطائرة من أالسكا، ويمكنك التعرف إىل لغات 
يمس  وال  متباينة،  وعادات  احتفاالت  وطرق 
القدم فقط، بل حتى  ذلك محبي وعشاق كرة 
من ال يتابع املستديرة وال يهتم ألخبارها بشكل 
أمام  4 سنوات  كل  لكن تجده متسّمراً  يومي، 

الشاشات ملتابعة العبني ربما لم يسمع عنهم.
هذا  خالل  من  الريايض،   $ ويرسد 
البطوالت يف كرة  انطالقة كربى  التقرير قصة 
القدم »كأس العالم« من خالل األسطر اآلتية:

هنا.. بدأت الفكرة

حظيت  العالم،  كأس  بطولة  انطالق  قبل 
التي اندرجت يف األلعاب  القدم  منافسات كرة 
القرن  عرشينيات  ويف  كبري،  باهتمام  األوملبية 
يحاولون  اللعبة  عىل  القائمون  كان  املايض، 

تطويرها وإعطاءها شكالً أكثر احرتافية.
العام  يف  العالم  فكرة كأس  كانت والدة  لذلك، 
1904، يف العاصمة الفرنسية باريس. يومها، 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أعضاء  تحدث 
»فيفا«، بحضور 7 دول هي: سويرسا، بلجيكا، 
والسويد  إسبانيا  هولندا،  فرنسا،  الدنمارك، 
عن  بعيداً  باالتحاد  خاصة  بطولة  إطالق  عن 
األلعاب األوملبية، إذ لم تحظ الرياضة الشعبية 

األوىل يف العالم بالتقدير الكايف.
طويالً  وقتاً  استغرق  الرسمي  القرار  لكن 
اللجنة  رفض  أبرزها  كان  أمور،  عدة  بسبب 
من  خوفاً  البطولة؛  فكرة  الدولية  األوملبية 
وكذلك  العريقة،  األوملبية  الدورات  يف  تأثريها 
اللعبة  عىل  الدويل  االتحاد  سيطرة  من  خوفاً 

األكثر شعبية يف العالم.
العام  يف  مجدداً  األضواء  إىل  الفكرة  عادت 
ريميه،  جول  الفرنيس  املحامي  يد  عىل   1921
الذي كان رئيساً التحاد كرة القدم الفرنيس بني 
منصب  أيضاً  وشغل  و1945،   1919 عامي 

رئيس »الفيفا« بني عامي 1921 و1954.
جاء  سنوات،   7 وبعد 

القرار الرسمي بإطالق بطولة عاملية ملنتخبات 
اسم  وكان   ،1928 مايو   26 يف  القدم،  كرة 

البطولة »كأس النرص«.
البطولة،  تنظيم  بطلب  األوروجواي  تقدمت 
يف  املنتخبات  رائدة  كانت  إذ  املوافقة؛  وتمت 
أوملبيتني،  دورتني  آخر  وبطلة  الوقت  ذلك 

وقدمت تسهيالت للمنتخبات املشاركة.
الفرق  مصاريف  بدفع  الدويل  االتحاد  وتكفل 

وتنقالتها الصعبة يف ذلك الوقت.
العاملية  والحرب  البداية..  كانت  األوروجواي 

الثانية أوقفتها

 ،1930 النور يف عام  العالم  رأت بطولة كأس 
النسخة  ولعبت  األوروجواي،  يف  أقيمت  عندما 
األوىل من كأس العالم، ومنذ ذلك الحني، أقيمت 
البطولة كل 4 سنوات، وتوقفت يف فرتة الحرب 

العاملية الثانية.
رشط  هناك  كان  البطولة،  انطالق  قبل  لكن، 
الفائز،  للمنتخب  ثمينة  جائزة  تقديم  بوجوب 
سّميت  التي  الذهبية  الكأس  الجائزة  وكانت 

»كأس جول ريميه« تكريماً له.
من  الكثري  ريميه«  جول  »كأس  شهدت 
للعديد من  املغامرات، وتعرضت عرب تاريخها 

رئيس  نائب  رسير  تحت  أخفيت  إذ  املواقف، 
أثناء  يف  باريزي،  أوتورينو  الدويل،  االتحاد 
تكون  أن  من  خوفاً  الثانية؛  العاملية  الحرب 

عرضة للضياع.
رسقة كأس »جول ريميه«.. والكلب بيكلز نجم 

مونديال »1966«
كأس  بطولة  وجدتها  التي  الصعوبات  من 
الحرب  بعد  الثانية  انطالقتها  خالل  العالم 
ريميه«  جول  »كأس  تعرض  الثانية،  العاملية 
النسخة  خالل   ،1966 بعام  البداية  للرسقة، 
الكأس،  ضاعت  حيث  إنجلرتا،  يف  أقيمت  التي 

تحت  مدفونة  وجدت  متواصل،  بحث  وبعد 
الكالب  أحد  إيجادها  يف  ساهم  وقد  شجرة، 
)بيكلز( املدربة عىل إيجاد املرسوقات الضائعة، 

وكان بيكلز نجم مونديال 1966.
تعرض  التي  الوحيدة  املرة  تلك  تكن  ولم 
عام  خالل  أخرى  مرة  تكررت  فقد  للرسقت، 
حينما  الربازيلية،  جانريو  دي  ريو  يف   ،1983
الربازيل  وطلبت  بإذابتها،  اللصوص  قام 
االحتفاظ بالكأس بعد فوزها باللقب 3 مرات، 

لتمنح نسخة طبق األصل عنها.

كأس »السير توماس ليبتون«

قبل االنطالقة الرسمية للمونديال األول، كانت 
املنتخبات  تجمع  رسمية  غري  بطولة  هناك 
إذ  القدم،  كرة  لعب  يف  تمرست  التي  القليلة 
أقيمت بطولة »كأس السري توماس ليبتون« يف 
عامي 1909 و1911، باإلضافة إىل منافسات 
شاركت  التي  األوملبية،  الصيفية  القدم  كرة 
أي  بها  الفائز  يمنح  ولم  الهواة،  فرق  فيها 
كانت  إذ  األخرى،  الرياضات  كما  ميدالية 
البعض  ويعتربها  فقط،  استعراضية  رياضة 
مستوى  عىل  العالم  لكأس  بطولة  أول  أنها 
ملخرتع  نسبة  االسم  بهذا  وسميت  األندية، 
يف  عرش  التاسع  أواخر  يف  »ليبتون«  عالمة 

جالسكو املدينة األسكتلندية.

بطولة للجميع

العالم  كأس  بطولة  من  األوىل  النسخة  شهدت 
اليوم  وصل  العدد  لكن  منتخباً،   13 مشاركة 
 2026 العام  نسخة  ويف  منتخباً،   32 إىل 
سيشارك فيها 48 منتخباً. تجمع بطولة كأس 
العالم شعوباً من مختلف بقاع األرض وتجذب 
املشاهدين، ولعّل عدد متابعيها خري دليل عىل 

أهميتها بالنسبة إىل الشعوب.

نسب كبيرة في عدد المتابعين

وفق الفيفا، فإن أكثر من 1.12 مليار مشاهد 
التي   ،2018 ملونديال  النهائية  املباراة  تابعوا 
عىل  الثانية  النجمة  فرنسا  منتخب  فيها  حقق 

حساب كرواتيا.
كما أوضح »الفيفا« أن ما مجموعه 3.5 مليار 
شخص، أي أكثر من نصف سكان العالم ممن 
العمر عىل األقل، تابعوا أهم  الرابعة من  بلغوا 

بطولة لكرة القدم.
مشاهد  مليار   3.04 أن  إىل  االتحاد  وأشار 
تابعوا 3 دقائق عىل األقل، بزيادة قدرها 10.9 
 2.49 2014. وتابع  % عن مونديال الربازيل 
بزيادة  األقل،  مليار شخص نصف ساعة عىل 

1.95 % عن مونديال 2014.
فستكون   ،2022 قطر  مونديال  نسخة  أما 
عربي  بلد  يستضيفها  نسخة  أول  بذلك 
رئيس  بحسب  املتوقع،  ومن  األوسط،  والرشق 
يصل  أن  إنفانتينو،  جياني  الدويل،  االتحاد 
 5 إىل نحو   2022 العالم  عدد مشاهدي كأس 

مليارات شخص.

{  كأس جول ريميه

كأس العالم هي البطولة التي يتمنى أي العب أن 
يتوج بها، فالعديد من  بالك من  يشارك فيها، فما 
فيها  المشاركة  دون  اعتزلوا  القدم  كرة  أساطير 
بعد  حتى  ترافقهم  الحسرة  جعل  ما  مرة،  ولو 

يونايتد  مانشستر  نجم  جيجز  ريان  مثل  االعتزال، 
الذي  ويلز،  بالده  منتخب  ضعف  ضحية  راح  الذي 
في  وسبقه  قطر،  مونديال  في  حاضرا  سيكون 
هذه الحسرة النجم الفرنسي ايريك كانتونا وقبله 
ريال  أسطورة  جانب  إلى  بيست،  وجورج  وياه  جورج 
الذي لم يلعب سواء  الفريدو دي ستيفانو،  مدريد 

مع المنتخب األرجنتيني أو إسبانيا.

أولئك  عن  التقرير  هذا  في  حديثنا  يكون  ولن 
االنطالقة  لنقطة  ستكون  رحلتنا  بل  األساطير، 
إلى  فالطريق   ،1930 عام  في  نفسها  للبطولة 
صعوبات  تخللته  شاقا  كان  الفكرة  تطبيق 
الدولية،  األولمبية  اللجنة  من  حتى  واعتراضات 
للمنتخبات  العالم  كأس  إقامة  من  تتأثر  أن  خوفا 

الوطنية..

{  الكلب بيكلز في  مونديال 1966

بطولة تجمع كل الشعوب
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كتب - وحيد بوسيوف



أغربها آلة »الفوفوزيال« واألخطبوط »بول« في مونديال »2010«

حكايات درامية في »النسخة اإلفريقية« !
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أ. ف. ب- بأدائها السلس املبني عىل التمريرات 
لقب  إسبانيا  أحرزت  تاكا«،  »تيكي  القصرية 
نسخة  بعد   ،2010 يف  األوىل  للمرّة  املونديال 
وصاخبة  بأنغامها  فريدة  أوىل  إفريقية 
غريب  فرنسيا  عصيانا  شهدت  بتشجيعها، 
أخطبوط  من  غرابة  أكثر  وتوقعات  األطوار 

اسمه بول.
يف  العنرصي  الفصل  نظام  أرس  فّكها  بعد 
املغرب  عىل  إفريقيا  جنوب  تفوّقت   ،1991
 10 يف  النهائيات  واستضافت   ،)10-14(
مالعب، رغم تخوّف من األمن، اإلقامة والنقل.

املغنية  بصوت  واكا  واكا  أغنية  صدحت 
عاملياً  انتشاراً  محققة  شاكريا  الكولومبية 
كاسحاً. لكن الفوفوزيال، وهي بوق بالستيكي 
طويل يصدر صوت رسب من النحل أو محرّك 
من  تحوّلت  ضوضاء  خلقت  يختنق،  زورق 

بدعة خفيفة الظل افتتاحا إىل ضجيج مريع.

آلة »الفوفوزيال« واألخطبوط »بول«

غرار  عىل  والعبني  الناقلة  القنوات  أزعجت 
األرجنتيني ليونيل مييس والربتغايل كريستيانو 
آلة  وهي  بينهم،  التواصل  إلعاقتها  رونالدو، 

»الفوفوزيال«.
ولم تكن كرة جابوالني الرسمية أكثر ترحيبا، 
حارس  فوصفها  مسارها،  توقع  لصعوبة 

جوليو  الربازيل 
»كرة  بانها  سيزار 

واتفق  سوبرماركت« 
معه معظم زمالئه.

من  بول،  األخطبوط  وانضم 
إىل  أوبرهاوزن،  يف  إقامته  مقّر 

نتائج  فتوّقع  املونديال،  ابتكارات 
أملانيا السبع، إسبانيا يف النهائي و12 من 

أصل 14 مباراة.
إيطاليا  فأقصيت  مفاجآت،  البطولة  شهدت 
الدور  من   1998 بطلة  اللقب وفرنسا  حاملة 
من  فقط  أوروبية  منتخبات   6 وبلغت  األول، 
وهولندا  إسبانيا  لكن  الـ16،  دور   13 أصل 

أفلتا من الكماشة.
يفشل  مضيف  أّول  افريقيا  جنوب  أصبحت 
أوروبي  منتخب  تّوج  األول،  الدور  تخطي  يف 
كان  فيما  األوىل،  للمرّة  العجوز  القارة  خارج 

معدل األهداف )2.27( األدنى منذ 1990.

فضيحة فرنسية

باكرا،   2008 أوروبا  كأس  فرنسا  وّدعت 
طاردته  هنري  تيريي  من  فاضحة  يد  بلمسة 
بتعّمد الغش، تأهلت فرنسا وعوّض فيفا عىل 
إيرلندا بـ5 ماليني دوالر، لكن وصيفة 2006 
بني  ومشكالت  تمرّد  مسمومة،  بأجواء  لعبت 

الالعبني.
دون  من  افتتاحا  األوروجواي  مع  تعادلت 
املكسيك  ضد  الثانية  اسرتاحة  ويف  أهداف، 
بأفظع  أنيلكا  نيكوال  املهاجم  توّجه   )2-0(
فاسُتبعد  دومينيك،  ريمون  ملدّربه  العبارات 

عن املنتخب.
-1( إفريقيا  الثالثة ضد جنوب  املباراة  وقبل 

باتريس  الجديد  القائد  بني  شجار  وقع   )2
إىل  الالعبون  فانسحب  اللياقة،  ومدرب  إيفرا 

الحافلة وقرأ دومينيك.

التمهيد للفار

يف  أملانيا  أمام   2-1 متأخرة  إنجلرتا  كانت 
المبارد  فرانك  أطلق  عندما  النهائي،  ثمن 

ارتدت  بعيدة  تسديدة 
بعد  عىل  العارضة  من 
يف  املرمى  داخل  مرت 
الحكم  لكن  بلومفونتني، 
خورخي  األوروجوياني 
الهدف،  احتساب  رفض  الريوندا 

فخرست إنجلرتا 4-1.
اعتماد  أسباب  من  الواقعة  هذه  وكانت 
الفيديو  وحكم  الحقا  املرمى  خط  تكنولوجيا 

.»VAR« املساعد

يد سواريز

كانت غانا قاب قوسني أو أدنى من أن تصبح 
النهائي،  نصف  يبلغ  إفريقي  منتخب  أّول 
أمام  الرتجيح  بركالت  الغريبة  خسارتها  لوال 

األوروجواي.
حصلت عىل ركلة جزاء يف الوقت بدل الضائع 
من الوقت اإلضايف، بعد تعّمد لويس سواريس 
أن  بيد  املرمى،  باب  من  بيده  الكرة  ابعاد 
أسامواه جيان، بطل ثمن النهائي ضد الواليات 
املتحدة )2-1 بعد التمديد(، ارتدت قنبلته من 

العارضة.
تفوّقت  ثم  الهدف  سواريز،  يد  وأبعدت 

أوروجواي دييجو فورالن بركالت الرتجيح.

تفوق إسبانيا

لم تكن إسبانيا قد بلغت النهائي يف تاريخها، 
سويرسا  أمام  بخسارة  مشوارها  واستهلت 

بهدف رغم أفضليتها.
توالياً  انتصارات   6 محققة  انتفاضة  أطلقت 
ثم   )1-2( وتشييل   )0-2( هندوراس  عىل 
والباراجواي  الربتغال  من  كل  عىل  بهدف 
بأسلوب  خصومها  مربكة  وهولندا،  وأملانيا 
تيكي تاكا املرتكز عىل االستحواذ والتمريرات 

الرسيعة.

نهائي مثير

خط  يف  رهيبا  ثنائيا  إنييستا  »العقل«  شّكل 
الوسط مع زميله يف برشلونة »املاكينة« تشايف، 
تشكيلة  الخمسة  بأهدافه  فيا  دافيد  وأنقذ 

أصبحت تلعب دور مصارعي الثريان.
األقوى  و2010   2007 بني  إسبانيا  أصبحت 
 50 فيها  حققت  مباراة   55 مع  العالم  يف 
مجر  غرار  عىل  فقط،  خسارتني  مقابل  فوزا 
الخمسينيات، برازيل بيليه وفرنسا زيدان بني 

98 و2001.
شهد   )14( منخفضة  بحرارة  قوي  نهائي 
لهولنديني   9 بينها  صفراء  بطاقة   14 توزيع 

حاولوا تشتيت تركيز الخصم.

{ مونديال الفوفوزيال

{ األخطبوط بول{ إسبانيا بطلة مونديال 2010

كلوسترمان: أنـا جاهــز
يرى لوكاس كلوسرتمان ظهري أيمن اليبزج أن فرتة االستعداد القصرية التي 

خاضها مع املنتخب األملاني قبل كأس العالم ال تشكل عائقا بالنسبة له.
ويرى كلوسرتمان أن فرتة اإلعداد التي تمتد ألسبوع واحد قبل مالقاة 

اليابان يف املباراة االفتتاحية ملنتخب أملانيا بمونديال قطر، ليس 
باليشء الجديد، مشريا إىل أن األمر ذاته تكرر خالل منافسات 

كرة القدم يف أوملبياد ريو دي جانريو 2016.
الخميس  وقال كلوسرتمان ملجلة »كيكر شبورتس« أمس 
»حينها كان لدينا بضعة أيام فقط قبل املباراة األوىل، لكن 
األمور كانت ناجحة وحصدنا امليدالية الفضية، لذا أرى 
الكاملة  للتدريبات  عدت  »لقد  وأضاف  خري«..  فال  أنه 
خاللها  من  يمكنني  وضعية  يف  وأنا  فرتة  منذ  للفريق 
كان  بهذا  مقتنعا  املدرب  يكن  لم  إذا  الفريق،  مساعدة 

ربما لن يستدعيني للفريق«.

}

لوكاس

 كلوسترمان

}

 }

نيمار

}

للفوز بالمونديال

نيمار يعلن مرشحيه
الربازييل، عن  املنتخب  دا سيلفا نجم  نيمار  كشف 
كأس  بطولة  بلقب  للفوز  املرشحة  املنتخبات 
العالم قطر 2022، املقرر انطالقها يوم األحد 

القادم.
وقال نيمار يف ترصيحاته لصحيفة »تيليجراف« 
غري  فرق  توجد  باملفاجآت،  مليئة  العالم  »كأس  الربيطانية: 

متوقعة تذهب بعيدا بالبطولة حتى لو لم يؤمن بها الكثريون«.
وأضاف: »لكنني أعتقد أن املرشحني هم األرجنتني، أملانيا، إسبانيا وفرنسا، 

أعتقد أن هؤالء األربعة إىل جانب الربازيل قادرون عىل الوصول للنهائي«.
وعن حظوظ إنجلرتا، علق نيمار: »لقد نسيت إنجلرتا لكن من الواضح أن لديها 

فرصة«.

أوناحي:فان جال:

نشعر وكأننا نلعب في بلدنادي يونج أهم العب في هولندا
كال لويس فان جال املدير الفني ملنتخب هولندا، املديح لالعب خط الوسط فرينكي دي 

يونج، مشريا إىل أنه أهم العب يف املجموعة.
وقال فان جال، خالل ترصيح مقتضب نقلته صحيفة »سبورت« اإلسبانية: »فرينكي 

دي يونج هو الالعب األكثر أهمية يف املجموعة«.
لفان جال يف  بالنسبة  أن العبي برشلونة مهمني  إىل  الكتالونية،  الصحيفة  وأشارت 
ديباي  ممفيس  أن  »سبورت«،  أوضحت  السياق،  نفس  ويف  الهولندي..  املنتخب 

املنتخب  يوم مهاجم  مرة  ألول  الفريق  مع  الجماعية  التدريبات  بدأ  الهولندي 
يف  طويلة  إصابة  من  يعاني  كان  حيث  املايض،  اإلثنني 
ضد  أساسيا  ديباي  يبدأ  أال  املتوقع  ومن  برشلونة.. 
اكتمال  لعدم  الجاري،  نوفمرب   21 يوم  السنغال 

جاهزيته.
يذكر أن هولندا تشارك يف كأس العالم ضمن املجموعة 

األوىل، التي تضم قطر، السنغال واإلكوادور.

هذا  عىل  أطلعونا  »لقد  تليفزيونية:  ترصيحات  يف  أوناحي  قال 
األمر، وبلغنا أن كافة تذاكر موقعة كرواتيا بيعت بالكامل 
مع اكتساح لجماهري األسود، نشعر من اآلن أننا سنلعب 
وكأننا يف بلدنا.. ال نشك يف هذا األمر لحظة واحدة، 
يغمر  باملسؤولية  وشعور  قياسية  تعبئة  هناك 

الجميع«.
املجموعة  تعاطف  هي  أخرى  »مسألة  وتابع: 
تعرض  الذي  أمني حارث،  أخينا  مع  جدا  الكبري 
مظاهره  نربز  أن  علينا  تعاطف  قوية،  إلصابة 
أجل  ومن  ألجله،  باللعب  املباريات  يف  وصوره 
املغرب، وكل الذين قدموا التضحيات الكبرية، لست 
للعب  الفريق  هذا  قدرات  يف  أثق  قلقا،  وال  منزعجا 

وتقديم مونديال رائع جدا«.



أكد حزنه لغياب األزوري.. بوفون يؤكد:

أستحق مكاني في التاريخ
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} ما هو ش��عورك بعد أربعة أعوام 
2018 س��تكون إيطاليا  عل��ى خيب��ة 

غائبة مجددًا عن كأس العالم؟

- ه�ذا أم�ر مح�زن، لكن م�ن يش�عرون به 
)الحزن( أكثر م�ن اآلخرين هم الالعبون، لقد 
اخت�رت ذلك )موندي�ال 2018( وعندما تبدأ 
كأس العال�م وأن�ت جال�س يف منزل�ك، فهذه 

معاناة كبرية، ثقل س�تحمله دائماً.
مهم�ا حققت فيم�ا تبقى من مس�ريتك، فهذا 
يشء )املش�اركة يف كأس العال�م( ُح�ِرَم من�ه 
الجمه�ور، الش�عب اإليطايل.. إن�ه أصعب ما 

يج�ب تقبل�ه.

} إذا عدن��ا بالزمن إلى ال��وراء.. كيف 
تفّس��ر الهزيم��ة المفاجئ��ة إليطاليا 
أمام مقدونيا الشمالية في الملحق 

الفاصل؟

- ه�ذا أم�ر ال يمكن تص�ّوره، لكن�ه يجعلك 
تفهم مدى أهمية الجانب النفيس يف الرياضة، 
لعب�ت إيطاليا عىل األرجح مع الش�عور بخيبة 
أمل ناجمة عن فش�لها يف تص�در مجموعتها، 
ع�ن ركالت الجزاء الضائعة )ضد س�ويرسا(، 
ه�ذه النواح�ي الس�لبية جعل�ت م�ن مباراة 
مف�رض أن تك�ون س�هلة، عقب�ة ال يمك�ن 

تجاوزه�ا.

 ..2006 بموندي��ال  تتويج��ك  بع��د   {
أخبرن��ا إل��ى أي درج��ة يمك��ن للفوز 

بكأس العالم أن يغير حياة العب؟

- إنه�ا بطولة إذا كان�ت نتائجك فيها أقل من 
املتوقع منك، س�تجد نفس�ك مع الشعور بأنك 
مح�ارص من الجمي�ع، لكن إذا ذهب�ت بعيداً، 
كما حصل معنا عام 2006، فستجد نفسك يف 
حالة نش�وة تدوم ألش�هر، إنه شعور مذهل.. 
تع�ي بأنك وس�يلة هامة إلس�عاد الناس، إنه 

أجم�ل يشء يف العال�م.

} من��ذ بدايت��ك ع��ام 1995 يواص��ل 
دور حراس المرمى ف��ي التطّور مع 
ازدي��اد اللعب بالقدمي��ن.. كيف ترى 

هذا التطور؟

- س�اعد هذا التطّور عىل تحس�ن ك�رة القدم، 
اللع�ب والوت�رية، لك�ن أيض�اً الح�راس. بات 
الحارس اليوم يعرف كيفي�ة القيام باملزيد من 
األش�ياء ومن الجيد أن نراه يعي�ش املباراة مع 

الفريق بأكمله.
لكن كما هو الحال يف كل يشء، ال يجب املبالغة.. 
م�ن امله�م أن يتمتع الح�ارس بق�درة التعامل 
م�ع الك�رة بقدميه والقي�ام بتمري�رات جيدة، 
لك�ن ال�يء األس�ايس يبق�ى أن يع�رف كيف 
يقوم بالتصدي�ات، حارس املرم�ى الذي يقوم 
بالتصديات أوالً، هو يقوم بعمله األسايس: جعل 

الفريق يشعر باألمان.

} ه��ل تعتقد أنك ش��خصيًا قدمت 
أي شيء إلى هذا المركز؟

- أعتقد أني برزت واستحققت مكاني يف تاريخ 
ه�ذا املركز، لكن عما قدمته ف�ال أعرف، ما هو 
جيد أني ب�دأت ع�ام 1995 ومازلت ألعب عىل 
الرغ�م م�ن أن كرة الق�دم يف تط�ور دائم. هذا 

يعني أنني تمكنت من التكيف.

} أعرب تيبو كورتوا مؤخرًا عن أسفه 
ألن��ه غالب��ًا م��ا يت��م نس��يان حراس 
المرم��ى في جائزة الك��رة الذهبية.. 
ه��ل م��ن المس��تحيل عل��ى حارس 

المرمى أن يفوز بهذه الجائزة؟

- أعتق�د أن األم�ر ممكن. لكن يج�ب أن تكون 
اس�تثنائية مرتبط�ة بس�ياق  هن�اك ظ�روف 
اجتماع�ي أو س�يايس أو أي س�ياق آخ�ر )كي 

يفوز حارس بالجائزة(.

من املنطقي أن يش�عر باالس�تياء: اعُتِرَ أفضل 
حارس مرمى يف دوري األبطال، لكنه لم يحصل 
ع�ىل أفضل من املرك�ز الس�ابع يف ترتيب الكرة 

الذهبية، وهذا ما ال يمكن تفسريه.
يف 2003، حصلت عىل لقب أفضل حارس مرمى، 
وأيض�اً عىل لق�ب أفضل الع�ب يف دوري أبطال 
أوروبا، ونلت املركز التاسع يف الكرة الذهبية، هذا 

األمر يعني أن هناك خطأ ما.. هذا رأيي.

}من تراه يفوز بكأس العالم؟

- أرى أن األرجنت�ن والرازي�ل هم�ا فريق�ان 
قويان جداً، عىل الصعيد الفردي، تبدو فرنس�ا 
بالنس�بة يل الدول�ة األوروبي�ة الوحي�دة الت�ي 
يمكنها املنافس�ة، لكن كفريق ال أدري.. فرنسا، 
مث�ل إيطالي�ا إىل حد م�ا، تتع�رض للهزائم يف 
بع�ض األحي�ان وال تحص�ل عىل النتائ�ج التي 
يمك�ن أن تحققه�ا. وربما بلجيكا )كمرش�حة 

للمنافسة عىل اللقب(، ألني أحب كورتوا كثرياً.

}

بوفون

}

ما حدث مع كورتوا في »الكرة الذهبية« ال يمكن تفسيره

البرازيل 
واألرجنتين وفرنسا 

وبلجيكا األقرب 
للقب كأس العالم

لهذا السبب غابت 

إيطاليا 

عن المونديال

سعادته  بوفون،  جانلويجي  األسطوري  اإليطالي  الحارس  أبدى    - ب  ف.  أ. 
من  »بالمزيد  يقومون  الذين  المرمى  حراس  دور  في  تحقق  الذي  بالتطّور 
الدفاع عن عرين  يبقى« وهو  »األساسي  أن  اليوم«، لكنه يشّدد على  األشياء 
قطر  مونديال  انطالق  قبيل  برس  فرانس  وكالة  مع  مقابلة  فرقهم..وفي 
األحد، بغياب منتخب بالده الذي فشل في التأهل إلى النهائيات للمرة الثانية 
أربع  العالم  أبطال  مع  المباريات  بعدد  القياسي  الرقم  حامل  أبدى  تواليًا، 
جائزة  على  السباق  في  المرمى  حراس  لتجاهل  أسفه  مباراة(   176( مرات 

الكرة الذهبية، كما حصل مع نظيره البلجيكي تيبو كورتوا هذا الموسم.

القادري:

مطمئنون لجاهزية
الالعبين

أعرب مدرب املنتخب التونيس جالل القادري عن ارتياحه 
لجاهزي�ة الالعبن قبل رضب�ة البداية ملنافس�ات الدور 

األول لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
وقال القادري يف ترصيحات للصفحة الرس�مية لالتحاد 
التون�يس لكرة الق�دم عىل ش�بكة »فيس�بوك« للتواصل 

الالعب�ن فردي�ا  لجاهزي�ة  االجتماع�ي »مطمئن�ون 
وجماعي�ا، كان�ت هن�اك ع�دة أش�ياء إيجابي�ة 

والهدف من املباراة هو منح قدر أكر من الثقة 
واالنس�جام لالعبن، وإيج�اد الحلول يف خطي 

الهجوم والدفاع«. 
وتابع الق�ادري »حققنا نتيج�ة إيجابية عىل 
املس�توى املعنوي والذهني، املهم أن نكون يف 

أفضل حاالتنا مع بداية كأس العالم«. 
وتبدأ تونس مشوارها يف املونديال بمواجهة 

الدنمارك يوم الثالثاء املقبل عىل 
اس�تاد املدينة التعليمية، 
ويتوقع أن تحظى بدعم 
م�ن  كب�ري  جماه�ريي 
أفراد جاليته�ا يف قطر 
ومش�جعيها القادمن 
ودول  تون�س  م�ن 

الخليج وأوروبا.
}

جالل 

القادري

}

حول مشاكله مع مبابي

لو جريه يحسم الجدل
رد نوي�ل ل�و جري�ه، رئي�س اتح�اد الك�رة 
الفرنيس، عىل ما تردد عن وجود خالفات حادة 
بين�ه وبن كيلي�ان مبابي، نجم باريس س�ان 

جريمان، بسبب قضية حقوق الصورة.
وق�ال ل�و جري�ه يف ترصيح�ات ع�ر ش�بكة 
»RMC س�بورت«: »أسمع الكثري من األقاويل 
يف كل مكان، ولكن عندما وصلت إىل معس�كر 
املنتخب، كان مبابي، أول من قفز حول رقبتي 

وقبلن�ي«.. وأض�اف: »لم تكن هناك مش�كلة 
بيننا بل صعوبات يف العقود«.

وتاب�ع رئيس اتحاد الك�رة الفرنيس: »ال أحب 
املتش�ائمن، الحي�اة قص�رية، ب�ل أقرص من 
القل�ق بش�أن توتر العالقات م�ن أجل ال يشء 
عىل اإلطالق«.. وأتم ترصيحاته يف هذا الش�أن: 
»ال أعم�ل عىل تحس�ن عالقتي بأح�د، مبابي 

شخص مبتسم، ويعد قدوة للشباب«.
{ لو جريه

إلغاء ودية كوستاريكا مع العراق
ق�رر االتح�اد الكوس�تاريكي لكرة الق�دم إلغاء املب�اراة الودية الت�ي كانت مقررة 
أم�ام الع�راق أمس الخمي�س.. ونقلت ش�بكة »إي اس ب�ي ان« عن بي�ان االتحاد 
الكوستاريكي لكرة القدم أنه تقرر إلغاء املواجهة الودية األخرية قبل مونديال قطر، 

نظرا للتعقيدات التي واجهها املنتخب األول يف عملية الدخول إىل العراق.
وذكرت تقارير إعالمية أن االتحاد الكوستاريكي طلب عدم ختم جوازات سفر 
الفري�ق لدى الدخول إىل العراق، ولكن مس�ؤويل الج�وازات لم يمتثلوا 
لهذا األمر، لذا قرر منتخب كوس�تاريكا العودة إىل معسكره التدريبي 

يف الكويت.
وقرر االتحاد الكوستاريكي، سفر بعثة املنتخب األول إىل قطر اليوم 
الجمعة قبل خ�وض مباراته األوىل يف املونديال ي�وم األربعاء املقبل 
أمام إس�بانيا ضمن املجموعة الخامس�ة التي تضم أيضا اليابان 

{ منتخب كوستاريكاوأملانيا.
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من النجم مودريتش إلى األقل شهرة تاالفيرا

»المخضرمين« في مونديال »2022« !

أهال وس�هال بكم يف نادي األربعني.. أو أق�ل بعض اليشء، يف حني 
يم�ر معظم الرجال بما يعرف بأزم�ة منتصف العمر مع اقرتابهم 
من س�ن األربعني، س�يكون مونديال قطر فرصة ملواصلة التوهج 
أم�ام بع�ض الالعب�ني املخرضم�ني الذي�ن ت�رتاوح مكانتهم بني 
النجومية املطلقة مثل الكرواتي لوكا مودريتش، واألقل شهرة مثل 

الحارس املكسيكي ألفريدو تاالفريا.

عاما(بيبي )البرتغال.. 39 

يف 
الربتغ�ال، 
لي�س هن�اك أي نجم 
أكرب ش�أنا من كريس�تيانو رونالدو، لكن 
هناك العبا أكرب س�نا من ابن ال�37 عاما، هو املقاتل الرشس بيبي 
الذي تألق يف دفاع ريال مدريد اإلس�باني وس�اهم يف قيادته للفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا ثالث مرات.
وبعم�ر التاس�عة والثالثني، مازال يواصل قتال�ه يف أرضية امللعب 
كقائد لبورتو ما أقنع املدرب فرناندو سانتوس بأن يضمه لتشكيلة 

مونديال قطر.
كانت مشاركة بيبي مهددة بعدما تعرض إلصابة يف الركبة أبعدته 
من أواخر س�بتمرب إىل أوائل نوفمرب، لكنه تعاىف يف الوقت املناس�ب 

ليكون بصحبة أبطال أوروبا لعام 2016 يف قطر 2022.

لوكا مودريتش )كرواتيا.. 37 عاما(

كان قريب�ا جدا قبل أربع�ة أعوام من رفع ال�كأس الغالية قبل أن 
يس�قط ورفاقه أمام الفرنس�يني. لكن مهندس ألعاب ريال مدريد 
الذي أحرز جائزة الكرة الذهبية بعد مونديال روسيا 2018، يعود 

مج�ددا ملحاولة أخرى كقائد بعمر الس�ابعة والثالثني وبمس�توى 
شاب يف العرشينات.

بعدما لعب دورا محوريا املوس�م امل�ايض يف قيادة ريال مدريد إىل 
ثنائية دوري األبطال والدوري اإلس�باني، يواصل مودريتش تألقه 
هذا املوس�م ليش�كل بجان�ب األملان�ي توني ك�روس، وبعد رحيل 
الربازييل كاس�يمريو إىل مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، أفضل ثنائي 

وسط يف القارة العجوز.

داني ألفيس )البرازيل.. 39 عاما(

وكأن�ه ال يع�رف معنى للتقدم بالعمر لدرج�ة أنه وجد طريقه إىل 
قائمة برازيلية تعترب من األوفر حظا للمنافسة عىل اللقب.

س�يكون الظه�ري داني ألفي�س )39 عام�ا( ضمن ع�داد منتخب 
الربازيل عىل الرغم من أنه لم يخض أي مباراة منذ شهرين.

منذ انتهاء مغامرته الثانية مع برش�لونة اإلسباني يف نهاية املوسم 
املايض وانضمامه إىل بوماس املكسيكي، بدا ألفيس بعيدا كل البعد 
عن املس�توى الذي كان عليه س�ابقا وازداد الوض�ع تعقيدا نتيجة 

إصابة يف الركبة.
خاض مدافع باريس سان جريمان السابق املباراتني الوديتني ضد 
كوري�ا الجنوبية )5-1( واليابان )-1صفر( يف يونيو املايض، لكنه 
اس�تبعد عن املبارات�ني التحضرييتني األخريتني اللت�ني خاضتهما 

الربازيل يف فرنسا ضد غانا )3-0( وتونس )1-5(.
سيكون ألفيس أكرب العب برازييل يدافع عن ألوان املنتخب يف كأس 
العال�م، ماحيا رقم دجاملا س�انتوس الذي خ�اض نهائيات 1966 

بعمر السابعة والثالثني.
ولن يكون ألفي�س عنرص الخربة الوحيد ال�ذي يعول عليه املدرب 
تيت�ي، بل هناك أيضا قلب دفاع تش�ليس اإلنجليزي تياجو س�يلفا 

)38 عام�ا( ال�ذي، وخالفا لنجم برش�لونة الس�ابق، م�ا زال من 
العنارص األساسية املؤثرة جدا يف الفريق اللندني.

ستيف مانداندا )فرنسا.. 37 عاما(

بجان�ب نظرييه املكس�يكي جيريمو أوتش�وا ال�ذي يخوض بعمر 
الس�ابعة والثالثني موندياله الخامس، واألملاني مانويل نوير )36 
عاما(، سيكون الفرنيس س�تيف مانداندا )37 عاما( أحد الحراس 

املخرضمني يف هذه النهائيات.
لكن حارس رين الحايل ومارسيليا السابق، سيكتفي بدور املشاهد 
يف ظل وجود ح�ارس توتنهام اإلنجليزي القائد هوجو لوريس، إال 

يف حال تعرض األخري ألي إصابة أو إيقاف.

ألفريدو تاالفيرا )المكسيك.. 40 عاما(

إن�ه عميد العب�ي مونديال قط�ر 2022، يف الظل خلف الحارس 
األس�ايس أوتشوا، سيحظى الحارس املكس�يكي ألفريدو تاالفريا 

ب�رشف أن يك�ون أك�رب معم�ر يف نهائي�ات 2022.
احتفل الزميل الس�ابق لداني ألفي�س يف بوماس وحارس عرين 

خواريس حاليا بميالده األربعني يف 18س�بتمرب املايض.
خ�الل املب�اراة األوىل يف الظه�ور الثالث ل�ه يف املونديال، يف 22 
ترشين الثاني/ نوفمرب ضد بولندا، س�يكون عمره بالتحديد 40 

عاما وش�هرين وأربعة أيام.
لكن�ه يبقى بعي�دا جدا عن أكرب معمر يف تاري�خ النهائيات وهو 
الح�ارس امل�رصي عص�ام الح�رضي ال�ذي ب�ات يف 25 يونيو 
2018 أكرب العب يش�ارك يف كأس العالم عن 45 عاما و5 أشهر 

و10 أي�ام.

{ داني ألفيس { بيبي

}

 لوكا 

مودريتش

}

{ ألفريدو تاالفيرا

سكالوني:

أمرابط:

قد نجري بعض التغييرات

المشــــوار ليـــس ســـــــهال

املدير  سكالوني،  ليونيل  قال 
األرجنتيني  للمنتخب  الفني 
بعض  يجري  قد  إنه  القدم،  لكرة 
كأس  يف  الفريق  قائمة  يف  التغيريات 

قطر  العالم 
التي   2022
يوم  تنطلق 
يف  وذلك  األحد، 
عدم  ثبوت  حالة 
بعض  جاهزية 

الالعبني.
سكالوني  وقال 
ترصيحات  يف 
أي  »تي  لقناة 
الرياضية  يس« 

الصغرية،  املشاكل  بعض  »لدينا  األرجنتينية: 
القائمة،  نقر  لكي  واأليام  الوقت  بعض  لدينا 
يمكننا عمل تغيريات ونأمل أال يحدث ذلك، لكن 
هناك إمكانية لحدوث ذلك«..وأضاف: »لقد تم 
إما  الفريق  من  اليوم  الالعبني  بعض  استبعاد 
أو  الجاهزية  ألسباب 
تفضيلنا  عدم  بسبب 
بهم«..وتابع  املجازفة 
يمكنني  »ال  سكالوني: 
أن أوكد أن الالعبني بخري 
بشكل  الحايل،  الوقت  يف 
مبدئي هم يف حالة جيدة 
لكن عليك أن تكون حذرا 
يشارك  التي  الدقائق  يف 

بها الالعبون«.

{ سفيان أمرابط

لم يخف سفيان أمرابط العب وسط ميدان فيورنتينا اإليطايل تفاؤله 
الشديد وشغفه قبل مباراة كرواتيا..وقال يف ترصيحات تليفزيونية: 
حرضنا  نعود،  وبعدها  فقط،  مباريات   3 لنلعب  ال  لقطر  »جئنا 
لنلعب أكثر من هذا، املشوار ليس سهال عىل ما يبدو، وتتخلله العديد 

من الصعوبات واملطبات لكننا جاهزون لها«.
رضبة  قبل  صربا  نطيق  وال  االستعداد  أتم  يف  »نحن  وختم: 
يخيفنا  أو  هلعنا  يثري  املنتخبات  هذه  من  أحد  ال  البداية، 
املباريات كما ينبغي والفريق تغمره  لقد تهيأنا لكافة 
الحماسة لتقديم كأس العالم بكيفية مثالية«.

عن أداء ألمانيا أمام ُعمان

فليك غير راض
القدم،  أملانيا لكرة  الفني ملنتخب  املدير  أبدى هانزي فليك، 
عدم رضاه عن أداء فريقه، عقب انتصاره الباهت 1 / صفر 

عىل مضيفه منتخب سلطنة ُعمان، يف املباراة الودية.
وقال فليك عقب اللقاء »لكننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية 
لقد  الوحيد  الهدف  أحرز  نيكالس  النهاية  ويف  اللقاء،  يف 

استحقه«.
من جانبه، تحدث فولكروج عقب املباراة ملحطة )آر تي إل( 
التليفزيونية األملانية، حيث قال »الشوط الثاني كان أفضل 
بكثري، ينبغي علينا أن نكون واقعيني يف كيفية حكمنا 

عىل املباراة«.
أملانيا،  وتعد هذه هي الربوفة األخرية ملنتخب 
قبل السفر إىل قطر للمشاركة يف كأس العالم، 
الذي توج به منتخب املاكينات أعوام 1954 

و1974 و1990 و2014.

ديشامب يشيد بنجم الديوك
سان  باريس  مهاجم  مبابي،  كيليان  بالعبه  فرنسا  ملنتخب  الفني  املدير  ديشامب،  ديديه  أشاد 

جريمان، قبل أيام قليلة من انطالق منافسات كأس العالم قطر 2022.
استثنائي،  »كيليان العب  باريزيان«:  »لو  أبرزتها صحيفة  قال ديشامب يف ترصيحات 
تعاملت معه منذ بداية مسريته، فهو ال يزال شابا، لكن لديه القدرة عىل القيام بأشياء 

معينة تنتمي إىل فئة من الالعبني األفضل يف العالم«.
وأضاف مدرب الديوك »مبابي لم يختلف، فهو لديه شخصيته وطريقة تفكريه، لكن 

ليس من الصعب إدارته«.
روسيا،  يف   2018 العالم  كأس  بلقب  فرنسا  منتخب  فوز  يف  مبابي  كيليان  وساهم 

عندما كان العبا شابا، حيث سجل 4 أهداف يف مسرية التتويج.
ويستعد منتخب الديوك للدفاع عن اللقب يف مونديال قطر، حيث يلعب يف املجموعة 

الرابعة مع الدنمارك وأسرتاليا وتونس.
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من هجمات »السوشيال ميديا«

»الفيفا« يحمي نجوم المونديال

اإلساءة  من  ومشجعيهم  الالعبني  حماية  وبالتايل 
الرسمي  املوقع  بحسب  البطولة،  خالل  اإلنرتنت  عرب 

لالتحاد الدويل لكرة القدم.
فيفا  »يلتزم  فيفا  رئيس  إنفانتينو،  جياني  وقال 
بتهيئة أفضل الظروف املمكنة لالعبني لتقديم أفضل 
ما لديهم من إمكانات يف كأس العالم ويسعدنا إطالق 
اآلثار الضارة  الالعبني من  خدمة ستساعد يف حماية 
التي يمكن أن تسببها منشورات وسائل التواصل 

االجتماعي عىل صحتهم النفسية ورفاهيتهم«.
من جانبه أوضح ديفيد أجانزو رئيس فيفربو: 
مسؤولية  القدم  كرة  هيئات  عاتق  عىل  »يقع 
من  األخرى  املتأثرة  والفئات  الالعبني  حماية 
التي يواجهونها بشكل متزايد يف مكان  اإلساءات 
عملهم وحوله، هذا النوع من اإلساءة له تأثري عميق 
عىل الالعبني وأرسهم وأدائهم وعىل رفاهيتهم العامة 
أن  نأمل  ولذا  النفسية،  وصحتهم 
وسائل  حماية  خدمة  توفر 

التواصل االجتماعي نقطة 
انطالق للمساعدة يف الدفاع 

الرسائل  من  املشاركني  عن 
املسيئة وأن تنضم إلينا رشكات 

وتدعمنا  االجتماعي  التواصل 
كأس  يف  املشكلة  هذه  معالجة  يف 

العالم«.
ويدعم املهاجم الربازييل ويليان إطالق 

التواصل  وسائل  لحماية  فيفا  خدمة 
مشكالت  واجه  أن  بعد  تبطة االجتماعي،  مر

باإلساءة عىل اإلنرتنت خالل فرتة يف الربازيل حيث تعرضت 
عائلته للتهديد واإلساءة عرب اإلنرتنت، األمر الذي أجربه عىل 

العودة إىل إنجلرتا حيث يلعب اآلن بقميص فولهام».
وقال ويليان: عانيت كثرياً، كما عانت أرستي ألن الناس بدأوا 
ويهاجمون  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عىل  يهاجموننا 
أرستي وبناتي ولهذا السبب أقف اآلن مع فيفا ألرى ما إذا 

كان بإمكانه التصدي لهذه املشكلة.
ويأتي إطالق خدمة حماية وسائل التواصل االجتماعي بعد 

فيفا  عن  صادرين  مستقلني  تقريرين  نرش 
عىل  الضوء  سلطا  يونيواملايض  يف  وفيفربو 
كرة  لالعبي  املوجهة  اإلساءة  حجم  تزايد 
التواصل  وسائل  منصات  عرب  القدم 

االجتماعي خالل البطوالت الدولية.
التواصل  وسائل  حسابات  فيفا  ويراقب 
بالبحث  العالم  كأس  يف  املشاركني  لجميع  االجتماعي 
عن التعليقات املسيئة والتمييزية والتهديدية التي قد يراها 
والسلطات  االجتماعي  التواصل  إبالغ شبكات  ثم  الجمهور 

القانونية التخاذ إجراءات فعلية ضد منتهكي القواعد.
من  املشاركني  من  وغريهم  والالعبون  الفرق  وستتمكن 
الفور  عىل  ستخفي  التي  اإلرشاف  خدمة  يف  االشرتاك 
»فيسبوك«  منصات  عىل  والعدائية  املسيئة  التعليقات 
من  ومتابعيه  املتلقي  يمنع  مما  و»إنستجرام«  و»يوتيوب« 

رؤيتها.
التواصل  وسائل  حماية  خدمة  إطالق  إىل  باإلضافة 
وسائل  منصات  مع  وفيفربو  فيفا  يتواصل  االجتماعي، 

التواصل االجتماعي للمشاركة يف حل املشكلة.

 }

مبابي وميسي

}
}

رونالدو

}

خدمة  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أطلق  أ-  ب.  د.  برلين- 
حماية وسائل التواصل االجتماعي )إس إم بي إس( للتصدي للتمييز 
وحماية الصحة النفسية لالعبين ورفاههم، بالتعاون مع االتحاد 
أيام من انطالق كأس  الدولي لالعبين المحترفين )فيفبرو( قبل 
جميع  سيتمكن  الخدمة  هذه  خالل  ومن   .2022 قطر  العالم 
في  المشاركة   32 الـ  األعضاء  االتحادات  جميع  من  الالعبين 
للمراقبة واإلبالغ  إلى خدمة مخصصة  الوصول  العالم من  كأس 
إليهم  الموجه  الكراهية  خطاب  ظهور  لتقليل  مصممة  والحجب 

على وسائل التواصل االجتماعي،

غانا تعبر سويسرا بهدفين

أبوظب�ي- د. ب. أ- عاد يان س�ومر حارس 
مرمى املنتخ�ب الس�ويرسي إىل املالعب 
بع�د فرتة غي�اب امتدت ش�هرا كامال 
وش�ارك يف املب�اراة الودي�ة الت�ي 
أم�ام  ب�الده  منتخ�ب  خرسه�ا 
غان�ا بهدف�ني دون مقابل عىل 
اس�تاد آل نهيان يف أبوظبي 
اس�تعدادا  الخميس  امس 

ملونديال قطر.
وتقدم محمد ساليسو 
به�دف ملنتخب غانا 
 70 الدقيق�ة  يف 
وبعده�ا بأرب�ع 
دقائ�ق أضاف 
ن  ن�ط���وا ا
س�يم�ين�و 
ف  له��د ا

الثاني.

استعدادا للمونديال

بوكيتينو 

يطرق أبواب األسود الثالثة
يستعد  بينما  إنجلرتا،  منتخب  تدريب  بوكيتينو،  ماوريسيو  يمانع  ال 
فريق املدرب جاريث ساوثجيت، لبدء مشواره يف مونديال قطر. وفتح 

ماوريسيو بوكيتينو، الباب لخالفة ساوثجيت. وقال بوكيتينو 
»بالطبع، كانت عالقتي مع  أثليتيك  ذا  يف ترصيحات ملوقع 

مع  جيدة  عالقة  »لدينا  وتابع  دائما«.  جيدة  إنجلرتا 
الشباب  الالعبني  تطوير  نحاول  األكاديميات، 

للمنتخب، أشعر براحة شديدة هنا. ال تعرف أبدا 
ما سيحدث. أنا منفتح عىل كل يشء«. ويرتبط 

الفني  املدير  مع  جيدة  بعالقة  بوكيتينو 
ماكديرموت،  جون  اإلنجليزي،  لالتحاد 

ويبحث  توتنهام.  يف  معه  عمل  الذي 
للعودة  طريق  عن  األرجنتيني  املدرب 
إىل التدريب، بعد مغادرة باريس سان 
إنجلرتا،  مع  العمل  ولعل  جريمان. 
مع  العمل  فرصة  بوكيتينو،  سيمنح 

هاري كني وإريك داير مرة أخرى.
{ بوكيتينو

كشف العب وسط املنتخب اإلنجليزي ديكالن رايس، أنه أحرض 
معه إىل قط حقيبة سفر فارغة، لوضع كأس العالم فيها، يف 

إشارة إىل ثقته بقدرة فريقه عىل إحراز اللقب.
يف  اإلنجليزي  املنتخب  قناة  عىل  فيديو  مقطع  وخالل 

»يوتيوب«، ظهر رايس مبتسما وهو يربت عىل حقيبة، 
وقال لسائقه: »ال يوجد يشء يف تلك الحقيبة، هذا إجراء 

احتياطي، آمل أن أحرض الكأس إىل الوطن يف هذه الحقيبة«.
التشكيلة  ضمن  عاما،   23 العمر  من  البالغ  رايس  وسيكون 

لخوض  طريقه  يف  وهو  ساوثجيت،  جاريث  املدرب  لفريق  األساسية 
املباراة رقم 35 يف مسريته مع إنجلرتا، عند مواجهة إيران يوم اإلثنني املقبل.

أمر  يا رجل..  أمر جنوني  إنه  أمر ال يصدق،  »إنه  يونايتد:  وأضاف العب وست هام 
جنوني، شعور مميز ومختلف، إنها كأس العالم«.

}

ديكالن رايس

}

جايا
يتعرض لإلصابة

القدم،  لكرة  اإلسباني  االتحاد  أعلن 
عن إصابة جديدة يف صفوف »الروخا«، 

مونديال  نهائيات  انطالق  من  أيام  قبل 
قطر 2022. وقال الحساب الرسمي للمنتخب 

اإلسباني، عىل موقع التواصل االجتماعي »تويرت«: 
»العبنا خوسيه لويس جايا تعرض اللتواء يف الكاحل 

األيمن«. وأضاف: »يف انتظار معرفة التفاصيل الدقيقة 
لإلصابة، بعد خضوعه للفحوصات بالرنني املغناطييس«.

وكان لويس إنريكي املدير الفني للمنتخب اإلسباني، قد تلقى 
تقارير  وأفادت  الفريق،  مهاجم  موراتا  ألفارو  بإصابة  رضبة 

صحفية بأنه لن يلحق باملباراة االفتتاحية ضد كوستاريكا.
يذكر إنريكي يعتمد عىل موراتا بشكل أسايس بصفته أحد الالعبني 

أصحاب الخربات يف صفوف املاتادور خالل التحضريات لكأس العالم.

}

جايا

}

ضد كامافينجا

االتحاد الفرنسي يدين العنصرية
العنرصية  الرسائل  القدم  لكرة  الفرنيس  االتحاد  أدان 
التواصل  منصات  عرب  كامافينجا  إدواردو  ضد  املوجهة 
االجتماعي عقب إصابة كريستوفر نكونكو قبل مونديال 

قطر 2022.
إلصابة  تعرضه  بعد  البطولة  من  نكونكو  استبعاد  وجرى 

خالل التدريبات يوم الثالثاء املايض.
التواصل  وسائل  عرب  تداولها  جرى  فيديو  لقطات  وأظهرت 

كامافينجا،  مع  التحامه  بعد  لإلصابة  تعرض  نكونكو  أن  اإلجتماعي، 
ليتلقى العب وسط ريال مدريد اإلسباني رسائل تمييزية.

أعقاب إصابة كريستوفر نكونكو، أصبح  الفرنيس »يف  الكرة  اتحاد  بيان  وأشار 
إدواردو كامافينجا ضحية لرسائل عنرصية عرب وسائل التواصل االجتماعي«.

املمكنة،  العبارات  الهجمات بأقوى  الفرنيس يدين هذه  الكرة  البيان »اتحاد  وأضاف 
ويدعم إدواردو تماما«.

كما دافع نكونكو عن كامافينجا، وأكد ملتابعيه عرب منصات التواصل االجتماعي أن 
زميله »تم استهدافه بشكل ظالم« داعيا الجماهري إىل التوحد.

}

كامافينجا

}

رايس 

يـكـشـف ســر »الحقـيـبـة الـفــارغــة«

قلق  اإليطايل،  ميالن  إنرت  العب  كوريا،  خواكني  أثار 
يف  بألم  لشعوره  األرجنتيني،  للمنتخب  الطبي  الجهاز 
-5( اإلمارات  عىل  وديا  االنتصار  عقب  اليمنى  ركبته 
0(، أول أمس األربعاء. وشارك كوريا ملدة 45 دقيقة يف 
أكونا،  املباراة، حيث دخل كبديل عىل حساب ماركوس 

ونجح يف تسجيل هدف بالدقيقة 60.
باملباراة  كوريا  أنهى   ،»TyC Sports« شبكة  وبحسب 

بشعور غري مريح يف الركبة اليرسى.
ويعمل الجهاز الطبي للمنتخب األرجنتيني عىل مراقبة 
حالته عن قرب، وسط قلق من إمكانية تأثري اإلصابة عىل 
األرجنتني  وتخوض  املونديال.  يف  للمشاركة  استعداده 
أمام السعودية، يوم   2022 العالم  أول مباراة يف كأس 
 19 يف  أهداف   4 كوريا  وسجل  الجاري.  نوفمرب   22
لقاءات   3 يف  شارك  كما  األرجنتني،  مع  دولية  مباراة 

خالل منافسات كوبا أمريكا العام املايض.

إصابة مقلقة 
في »األرجنتين«

}

خواكين 

كوريا

}
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بداية كلوزه وانطالقة خاميس وحاجي

كأس العالم .. »والدة« بالنجوم 

قب  يرت
رؤية  الجماهري  من  املعظم 
كأس  بطولة  يف  بعضها  ضد  تشارك  وهي  الكبرية  األسماء 
أو  األرجنتني  مع  مييس  ليونيل  مشاهدة  يرتقب  فالجميع  العالم، 
أمر طبيعي،  الكبرية  األسماء  ترقب  الربتغال.  مع  رونالدو  كريستيانو 
لكن املونديال يعطي الفرصة لالعبني من الشباب واألسماء املتواجدة يف 
أماكن بعيدة عن أوروبا بالتحديد يف الظهور والربوز يف املنافسة التي 
تحظى بأكرب عدد من املتابعني. ويف تقرير نرشه موقع »جوول« تطرق 

فيه ألهم الالعبني الذين ولدوا يف كأس العالم

لويس هرينانديز

املهاجم املكسيكي من األسماء التاريخية لبالده حينما يتعلق األمر بلعبة 
وهي  أوروبي،  فريق  أي  لدى  لويس  يلعب  لم  تأكيد،  بكل  القدم  كرة 

خسارة له وللكرة العاملية بطبيعة الحال.
لكن هرينانديز كان من األسماء املؤثرة يف مسرية املكسيك ببطولة كأس 
العالم 1998، حيث سجل املهاجم املكسيكي 4 أهداف، جاء 2 منها يف 

الفوز عىل كوريا الجنوبية بدور املجموعات، وواحد يف التعادل أمام 
هولندا، واألخري يف الخسارة أمام أملانيا بدور الـ 16.

املنتخب  قائمة  إىل  كلوزه  مريوسالف  انضم  كلوزه  مريوسالف 
األملاني املشاركة يف بطولة كأس العالم 2002 وهو مجرد مهاجم 

قد تم تصعيده منذ سنتني إىل الفريق األول لكايزرسالوترن.
أساسيًا يف  االنطالق، حيث شارك  كلوزه من  يمنع  لم  لكن هذا 
كل مواجهات منتخب بالده وسجل 5 أهداف وصنع 2 لزمالئه.
البداية كانت رائعة من مريوسالف، لكن القصة لم تتوقف عند 
التألق يف مونديال أو 2، لكنه واصل عروضه الهجومية املبهرة 
يف 2006، 2010 و2014. شارك األملاني 4 مرات يف بطولة 
بأفضل صورة ممكنة،  الوضعية  تلك  العالم، واستغل  كأس 

حيث بات هو الهداف التاريخي للمونديال بـ 16 هدًفا.

أسامواه جيان

إىل  بالده  منتخب  وصول  أسباب  من  الغاني  النجم  كان 
الدور ربع النهائي من مونديال عام 2010، حيث سجل 
مكنت  حاسمة  تمريرة  وقدم  أهداف   3 البطولة  تلك  يف 

العالم. جيان كان  إنجاز ضخم يف كأس  اإلفريقي من تحقيق  الفريق 

لكنه  الوقت،  ذلك  يف  لغانا  األول  الرجل 
التي كانت سرتسل  الجزاء  عانى من حزن عميق بسبب إهداره لركلة 
انتقال  يف  السبب  كان   2010 مونديال  آنذاك.  النهائي  لنصف  فريقه 
نادي  مع  اإلنجليزي  الدوري  إىل  بفرنسا  رين  ستاد  فريق  من  جيان 
سندرالند بـ 16 مليون يورو، وهي قيمة التنقل األغىل يف مسرية الالعب.

خوسيه رينيه هيجيتا

كان  التي  »العقرب«  ركلة  بسبب  للغاية  مشهور  الكولومبي  الحارس 
نفذها يف مباراة ودية أمام منتخب إنجلرتا، لكن ال يعلم الكثري أن بداية 
الشهرة الحقيقية لهيجيتا واكتشاف العالم له كان يف مونديال 1990.

وقتها شارك رينيه يف كل مباريات كولومبيا بدايًة من الفوز عىل اإلمارات 
إىل الخروج من دور الـ 16 من أمام الكامريون، بعد الخسارة يف الوقت 
عامل  كان  لكنه  أهداف،   4 املونديال  هذا  يف  هيجيتا  استقبل  اإلضايف. 
وبالتايل   ،1-1 أملانيا  مع  والتعادل  اإلمارات  عىل  الفوز  يف  مهما  حسم 

عرف اسم الحارس الكولومبي.

جورج حاجي

العالم  كأس  بطولة  يف  رومانيا  منتخب  مع  حاجي  شارك 
فاعليته  عدم  من  الرغم  وعىل   ،1990
أمام املرمى، 

يف  فشل  حيث 
التسجيل والصناعة، لكن عروضه جذبت أنظار ريال 

الواسع يف  املونديال مبارشًة. تألق حاجي  الذي اشرتاه بعد  مدريد 
كأس العالم جاء يف مونديال 1994، حيث شارك وقتها يف 5 مباريات 

استطاع من خاللها تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 لزمالئه.
وقاد حاجي املنتخب الروماني آنذاك إىل الدور ربع النهائي قبل 

السقوط أمام السويد بركالت الرتجيح وتوديع كأس العالم.

فابيو جروسو

املنتخب  فوز  يف  الرئيسية  األسباب  أحد  من  جروسو  كان 
اإليطايل ببطولة كأس العالم بأملانيا 2006.

الفوز  6 مواجهات، وصنع هدف  أساسيًا يف  حيث شارك 
التقدم  هدف  سجل  كما   ،16 الـ  بدور  أسرتاليا  عىل 

التاريخي ضد أملانيا بالدور نصف النهائي، قبل أن يأتي 
األرض.  القاضية يف شباك أصحاب  بيريو ويضع  ديل 

الخامسة  الجزاء  ركلة  سدد  من  هو  أيًضا  جروسو 
وضعها  حيث  بالنهائي،  فرنسا  ضد  والحاسمة 

انتقل  املونديال،  هذا  وبعد  براعة.  بكل  املرمى  يف 
حيث  إنرت،  إىل  بالريمو  فريق  من  األيرس  الظهري 

عرف اسم فابيو بشكل أكرب يف الكرة العاملية 
منذ ذلك الحني.

جيريمو أوتشوا

الحارس املكسيكي الرائع سجل 
العالم  كأس  يف  له  مشاركة  أول 
جلس  أن  بعد   2014 بمونديال 

عىل الدكة يف 2006 و2010.
بتصدياته  األنظار  جذب  أوتشوا 

التعامل  يف  والفريد  املميز  وأسلوبه  الرائعة 
مع الكرة واالرتقاء واستخدام يده العكسية 

املكسيكي  الحارس  شارك  بالتحديد.  
وخرج  مواجهات،   4 يف   2014 بمونديال 

 3 استقبل  فيما  نظيفة،  بشباك  مرتني 
أهداف.

{  ميروسالف كلوزه

{  خوسيه رينيه هيجيتا

{  أوتشوا

{  جورج حاجي

العالم  كأس  نهائيات  يف  للمشاركة  استعداداته  كندا  منتخب  اختتم 
قطر عىل أفضل وجه، واكتسب قوة دفع ال بأس بها يف البطولة، التي 
منتخب  عىل   )1-2( كندا  منتخب  وتغلب  املقبل.  األحد  يوم  تنطلق 
يف  الخميس،  أمس  بينهما،  أقيمت  التي  الودية  املباراة  يف  اليابان، 
اإلمارات العربية املتحدة، ضمن استعدادات املنتخبني ملونديال قطر 
عن   9 الدقيقة  يف  مبكرا  بالتسجيل  اليابان  منتخب  وبادر   .2022

فيتوريا  سوزا  دي  ستيفن  أن  غري  سوما،  يوكي  طريق 
 .21 الدقيقة  يف  الكندي  للمنتخب  التعادل  هدف  أحرز 
اإليجابي،  بالتعادل  املباراة  النتهاء  الجميع  تأهب  وبينما 
من  الخامسة  الدقيقة  يف  الفوز  هدف  كندا  منتخب  أحرز 

الثاني،  للشوط  الضائع  من  بدال  املحتسب  الوقت 
بواسطة لوكاس كافاليني من ركلة جزاء.

قبل كأس العالم

كــــنــــدا تــقـــهــــر الــيـــــابـــان

{  من مباراة كندا واليابان

جيرو:

فخور باالستدعاء 
أعرب أوليفيه جريو، مهاجم املنتخب الفرنيس، 

أمس الخميس، عن شعوره باإلثارة قبل املشاركة يف 
مونديال قطر 2022.

 France« وقال مهاجم الروسونريي، يف حديث ملحطة
TV Sport«: »أدخل هذه البطولة بشعور العب يثق 
بأنه يخوضها للمرة األخرية.. أشعر بالحافز الكبري 

كما لو كنت أشارك للمرة األوىل، أريد االستمتاع بكل 
لحظة.. نمتلك الحماس للدفاع عن لقبنا«.

وواصل: »يف الحياة ال يشء يأتي إليك، عليك الذهاب 
للحصول عىل ما تريده.. كنت حريًصا عىل عدم غلق 

الصفحة مع فرنسا بعد اإلخفاق يف اليورو«.
وأضاف: »أنا فخور باالستدعاء )للمنتخب(، وأريد 

إنهاء مسريتي بصورة جيدة.. شعرت باإلحباط لعدم 
استدعائي عقب اليورو، وهذا منحني رغبة وحافزا 

أكرب للعودة للمنتخب الوطني«.
{  جيرو

رامـــــــــوس يـــرشـــح 
»4« منـــتـــخــبـــــــات

سلط سريجيو راموس، مدافع باريس سان جريمان، 
الضوء عىل املنتخبات املرشحة للفوز بكأس العالم قطر 

2022. وأتى ذلك خالل حديثه املشرتك رفقة النجم 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش، عىل هامش حفل دبي 

لجوائز جلوب سوكر.
وقال راموس يف هذا الشأن: »األمر صعب، هناك بعض 

الفرق يمكنها أن تفاجئك، دائما ما أشاهد إسبانيا وهي 
تملك فريقا شابا«.

وزاد: »فرنسا قادرة عىل الدفاع عن لقبها بنجاح، 
والربازيل واألرجنتني يملكان املوهبة، سيكون موندياال 

قويا يف تواجد تلك الفرق«.
فيما قال راموس عن الذكرى األفضل له يف املونديال: 

»بالطبع كأس العالم بجنوب إفريقيا يف 2010 وهدف 
إنيستا«.
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الشبكة كشفت عن الخطة الكاملة لوضع المشاهدين في قلب الحدث

beINSPORTS تغطية تاريخية من

وبع�د اإلعالن قب�ل أيام عن تطوي�ر القناة 
اإلخباري�ة ودعمه�ا بمجموعة م�ن الوجوه 
الجدي�دة ومحتوى ممي�ز، أعلنت مجموعة 
 beIN وقنواته�ا الرياضي�ة الرائدة beIN
SPORTS ع�ن خططه�م لتقدي�م تغطية 
مكثفة وغري مسبوقة ملجريات بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022 يف منطقة الرشق 

األوسط وشمال إفريقيا. 
وقال�ت bein يف بي�ان رس�مي إن التغطية 
املميزة س�تكون م�ن خالل 20 اس�توديو 
مزّودا بأحدث التجهيزات يف مختلف أنحاء 
الدول�ة، م�ع 18 س�اعة بث مب�ارش يومياً 
ع�ى كلٍّ م�ن قنواتها الثمان�ي بأربع لغات 

وبمشاركة أهم املحللني 
يف عالم كرة القدم.

وتمّكن�ت beIN خالل 
ال�19 عاماً املاضية من 
تحوي�ل مقرّها يف قطر 
إىل أحد أكرب مؤسسات 
يف  العال�م  يف  الب�ث 
الرياض�ة  مج�ال 
والرتفي�ه، م�ا يجعلها 
اس�تعداداً  األكث�ر 
حرصية  تغطية  إلعداد 
للبطول�ة  ومعمق�ة 
تس�تضيفها  الت�ي 

املنطقة للم�رة األوىل وتقديمها بأربع لغات 
للمتابعني يف قطر والعالم العربي. 

وأطلق�ت beIN باق�ًة تضّم س�ّت قنوات 
تب�ّث  جدي�دة   beIN SPORTS MAX
بدق�ة عالي�ة، لع�رض جمي�ع فعالي�ات 
البطولة. وُتقس�م مجموع�ة القنوات التي 
تبّث عى مدار الس�اعة حسب اللغة، حيث 
تب�ّث قنات�ان باللغ�ة العربي�ة؛ واثنت�ان 
باإلنجليزي�ة، واثنتان بالفرنس�ية، فضالً 
عن توّف�ر تعليق باللغة اإلس�بانية خالل 
الع�رض املبارش للمباري�ات عى القناتني 
اإلنجليزيت�ني، حي�ث تّم اختي�ار املعلقني 
اإلس�بان عى قنوات beIN بشكل خاص 

ال�دوري  م�ن 
للتعليق  اإلسباني 
خالل كّل مباراة. 

وتق�ّدم كّل م�ن القنوات 
الجدي�دة مجموع�ة برامج 

ممي�زة عى مدار الس�اعة مع 
تغطية مبارشة وحرصية لجميع 

مباري�ات البطولة ال�64، إضافًة 
إىل برنامج�ني صباحّي ومس�ائّي، 

ومجموع�ة م�ن األف�الم الوثائقي�ة 
والربام�ج التمهيدي�ة والتحليلية من 

أرض امللع�ب ومختل�ف أنح�اء قطر، 
والت�ي يعّدها فري�ق العم�ل، وتقارير 
تبّث  إخباري�ة مب�ارشة 
من قلب الحدث للمنطقة 
تنق�ل  كم�ا  والعال�م. 
beIN 4K جمي�ع  قن�اة 
املباريات بدّق�ة فائقة مع 
العربية  باللغت�ني  تعلي�ق 

واإلنجليزية. 
beIN برامجها  وس�تبّث 
مب�ارشًة من أكثر من 20 
اس�توديو طيلة البطولة. 
ويقع مقّر القناة الحديث 
العاصم�ة  قل�ب  يف 
الدوح�ة،  القطري�ة 
جدي�دا  اس�توديو   16 إىل  باإلضاف�ة 
خصيص�اً لنق�ل مجري�ات البطول�ة 
م�ن املالعب ويف مواقع اس�رتاتيجية 
مطلّة ع�ى أبرز املعال�م يف مختلف 
أنح�اء الدولة، مث�ل حديقة البدع 
وسوق واقف وحديقة الشرياتون 

وحديقة متحف الفن اإلسالمي. 
وتحظى beIN بصفتها الناقل 

املستضيفة  للدولة  الرسمي 
ع�ى  ممي�زة  بمواق�ع 

جان�ب امللعب لتضمن 
األفض�ل  التغطي�ة 

ملشاهديها.

مجموعة ضخمة من المحللين لكل المبارياتمحتوى حصري لكل البرامج.. لمواكبة الكواليس والفعاليات

وتاريخية  استثنائية  تعطية  تقديم  أجل  من  التحدي،  اإلعالمية   bein مجموعة  واصلت 
للحدث العالمي الكبير مونديال 2022، والذي يقام ألول مرة في منطقة الشرق األوسط 

والوطن العربي.

»6« قنوات جديدة.. وأكثر من 
»20« استوديو و»120« محلاًل

 
ّ

beIN SPORTS MAX تبث
»4« لغات أكثر من »18« ساعة بـ

كتب – محمد الجزار 

عرض جميع 
مباريات البطولة 
بدقة فائقة على 

beIN 4K

»كاكا« يقود كتيبة النجوم
يش�ارك يف اس�تديوهات التحليل العربية أكرب النجوم العامليني من 

عالم كرة القدم، بمن فيهم ريكاردو كاكا وأليساندرو ديل بريو 
وأرسني فينغر وغابرييل باتيستوتا ورود خوليت. وبإمكان 
املشاهدين تحديد اللغة من خالل جهاز التحكم عن بعد يف 
جهاز االستقبال الرقمي الخاص ب� beIN بدون ترجمة 
عربية، م�ا يعني قدرة املش�اهدين عى س�ماع إجابات 

نجومه�م العاملي�ني باللغة اإلنجليزية ب�دالً من الرتجمة 
العربية.

كما يقدم التغطية املبارشة للمباريات ريتشارد 
كيز، وآندي جراي، وريش�مني تشودري، 

الذين س�ينضم إليهم يف االستوديو 
بعض أبرز الالعبني للتعليق عى 

املباري�ات، بم�ن فيه�م جون 
ت�ريي، وج�و ك�ول، وبي�رت 

شمايكل، وجاري نيفيل. 

{ كاكا

70 ساعة من المحتوى الفريد
أنتجت beIN أكثر 
من 70 س�اعة من 
الفري�د  املحت�وى 
البطول�ة  ح�ول 
للعرض  واملخصص 
عى مختلف قنواتها، 
أفالم�اً  تتضم�ن 
إنت�اج  م�ن  وثائقي�ة 
ح�ول  وبرام�ج   beIN
الف�رق ال��32 املتأهل�ة، 
م�ن  البطول�ة  ونج�وم 
والالعبني  والح�ارض،  املايض 
املميزي�ن يف بطولة ه�ذا العام، 
وتحض�ريات الدولة املس�تضيفة، 

وغريها الكثري.

من الثامنة صباحا إلى الثانية منتصف الليل
يب�دأ الب�ّث املب�ارش ع�ى قناتّي 
 beIN SPORTS MAX 1
 8 الس�اعة  م�ن  العربيت�ني  و2 
صباح�اً، ويمت�د حت�ى الس�اعة 
2 بع�د منتص�ف اللي�ل بتوقيت 
مّك�ة املكرمة كّل ي�وم طوال فرتة 

البطولة. 
وينطل�ق الب�ّث الصباح�ي م�ع 
برنامج هن�ا قطر إللق�اء الضوء 
الس�ابق  الي�وم  مجري�ات  ع�ى 
وتغطية أخبار البطولة املستجدة 

والتمهيد ألحداث اليوم. 
وتس�تمّر التغطية املبارشة خالل 
كّل مب�اراة وتختتم م�ع برنامج 
مساء الرياضة يف الساعة 12:30 

بعد منتصف الليل. 
 beIN ويبدأ البث املبارش عى قناتي
SPORTS MAX 3 و4 اإلنجليزية 
كل يوم من الساعة 11:00 صباحاً 

بتوقيت مكة املكرمة.
{ ستوديوهات مباشرة يوميا 

»مرحبا 2022«.. على »تليفزيون ج«
ج«  »تليفزي�ون  قن�اة  متابع�و  س�يحظى 
املخصص�ة لألطفال بفرص�ة متابعة برنامج 
ترفيهّي ريايض »مرحباً 2022« ملّدة س�اعتني 

يومياً طيلة أيام البطولة. 
تط�رح  مس�ابقات  الربنام�ج  ه�ذا  ويق�ّدم 
أس�ئلة يف مجال كرة القدم عى 28 ش�خصية 
ش�هرية وعرشات األطفال، ويبّث من استوديو 
مخصص لقنوات beIN يف منطقة املش�جعني 

الخاصة بمؤسسة قطر يف حديقة األكسجني. 
ويأت�ي الربنام�ج يف إط�ار الفعالي�ات العائلي�ة 
الكثرية التي تجرى يف املنطقة العائلية املمتدة عى 
400 مرت مربع، والتي تستضيف ضيوفاً مميزين 
وألعاباً تفاعلية ومجموعة من املسابقات الرقمية، 
إىل جانب منص�ة مخصصة لربنامج املس�ابقات 

الذي يقدمها شخصية »ج« الشهرية »عنرب«. 
ويف اس�توديو يب�ث م�ن منطقة »مش�ريب«، 
س�تقدم القناة أربع فقرات منوّع�ة: الرياضة 
للجمي�ع، وصحتك يف غذائك، وحروف ومعان، 

إىل جانب فقرة الرسام. { شيماء الحمادي

انتظروا تجربة فريدة.. محمد البدر:

سنكون الخيار األفضل 
لمتابعة البطولة

أكد محمد البدر، مدير شبكة قنوات beIN يف الرشق 
األوسط وش�مال إفريقيا أنه مع مرور أكثر من 10 
سنوات منذ أن دخلت قطر التاريخ بفوزها بحقوق 
اس�تضافة بطولة كأس العال�م FIFA قطر 2022 
قام�ت beIN بجهود دؤوب�ة لتقديم تجربة ال مثيل 

لها يف العالم لجميع عشاق كرة القدم يف املنطقة. 
وأضاف: ت�درك beIN خصائص دولة قطر كونها 
عاش�ت جمي�ع مراحل ه�ذه الرحل�ة، كم�ا تتميز 
بحضورها الفريد وقربها من الحدث لتقدم التغطية 

األفضل من نوعها يف العالم. 
ووتابع الب�در: »توفر beIN أكثر من 20 اس�تديو 
مزّودا بأح�دث التجهيزات يف مختلف أنحاء الدولة، 
وس�ّت قنوات جدي�دة، وتقدم تغطية ممي�زة بدّقة 
عالية وفائقة بأربع لغات، بحضور أش�هر املعلّقني 
واملراس�لني املنترشي�ن يف جمي�ع املالع�ب ومناطق 
املش�جعني والفنادق واملعسكرات التدريبية، لتكون 
beIN SPORTS الخي�ار األفض�ل ملتابعة البطولة 

الرياضية األكرب يف العالم«.

{ محمد البدر
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سعد المهندي

استفتاء

أفضل منتخب أفريقي 
في تاريخ المونديال

نجحت أفريقيا يف وضع بصمتها يف كؤوس العالم 
املونديال  5 مقاعد حتى اآلن يف  إىل  بعدما وصلت 
كحصة ثابتة ودون رشيك، وهو تقريباً نفس عدد 
مقاعد أمريكا الجنوبية، القارة التي توجت 9 مرات 

بكأس العالم.
العالم  كأس  يف  أفريقياً  منتخباً   13 شارك  ولقد 
للمنتخبات  األكرب  اإلنجاز  كان  التاريخ، حيث  عرب 
لربع  بالتأهل  والغاني  والسنغايل  الكامريوني 
عىل  و2010  و2002   1990 أعوام  النهائي 

الرتتيب.
مشاركة  أفضل  صاحب  هو  الكامريوني  املنتخب 
أفريقية يف تاريخ كؤوس العالم، فهو صاحب أكرب 
 1982 8 مشاركات أعوام  عدد مشاركات برصيد 
و2010  و2002  و1998  و1994  و1990 

و2013 ويف االنتظار 2022.
منتخب  أول  كانت  الكامريون  ذلك  إىل  باإلضافة 
أفريقي يتأهل لربع النهائي يف كأس العالم وذلك 
يف 1990، بالفوز 2-1 عىل كولومبيا يف دور الستة 

عرش.
مع   1-1 التعادل  يف  نجح  الكامريوني  املنتخب 
يف  األرجنتني  عىل   0-1 والفوز   1982 يف  إيطاليا 
أرمندو  دييجو  رفاق  كان  وقت  باالفتتاح   1990

مارادونا هم حاميل اللقب.

{ روجيه ميال

إشادة

نجوم
فن

أرقام

هل تعلم

األرجنتين فريقي »المفضل«

»زياش«.. 
على طريقة بيكهام

منتخب  مع  مذهال  هدفا  زياش  حكيم  سجل 
ضمن  جورجيا  أمام  الودية  املباراة  يف  املغرب، 
كأس  يف  للمشاركة  األطلس«  »أسود  استعدادات 
النصريي  يوسف  تقدم  وبعدما    .2022 العالم 
هدفا  زياش  حكيم  أضاف  الخامسة،  الدقيقة  يف 
ثانيا يف الدقيقة 29 من ودية منتخب املغرب أمام 
جورجيا مساء الخميس، عىل ملعب نادي الشارقة.
واستغل زياش تقدم حارس جورجيا عن مرماه، 
لريسل  امللعب،  وسط  من  قوية  تسديدة  وأطلق 

الكرة إىل الشباك.
هدف زياش جاء بطريقة اعتاد اإلنجليزي ديفيد 
مدريد  وريال  يونايتد  مانشسرت  نجم  بيكهام، 
التي  مسريته  مدار  عىل  بها  يسجل  أن  السابق، 

امتدت ملا يزيد عن 20 عاما.
وكان زياش )29 عاما( عاد للمشاركة مع منتخب 
من  طويلة  فرتة  بعد  املايض  سبتمرب  يف  املغرب 
خليل  السابق  املدرب  قيادة  تحت  االستبعاد 

خليلوزيتش.
املجموعة  يف  للمنافسة  املغربي  املنتخب  ويستعد 
السادسة يف كأس العالم 2022، بجوار منتخبات 

كندا وبلجيكا وكرواتيا.
قبل  املغرب  ملنتخب  األخري  هي  جورجيا  ودية 
املونديال، حيث يلتقي »أسود األطلس« مع كرواتيا 
الثاني  ترشين  نوفمرب/    23 يوم  األوىل  الجولة  يف 
الحايل، قبل 4 أيام من مواجهة بلجيكا يف الجولة 

الثانية.

{ حكيم زياش

بوبي مور.. المدافع األعظم
ويعترب مور، الذي رحل عن عاملنا 
الالعبني  أهم  من  عاماً،   28 قبل 
بل  إنجلرتا  منتخب  تاريخ  يف 
والعالم بأرسه، ويكفيه رشفاً أنه 
كان قائد األسود الثالثة يف كأس 
كأس  تسلم  الذي   ،1966 العالم 
به  توج  الذي  الوحيد  املونديال 
من  تاريخهم،  مر  عىل  اإلنجليز 
ملكة  الثانية  إليزابيث  امللكة 
مدافع  مور  وكان  بريطانيا. 
وست هام يونايتد الشهري مثل 
 16 مدى  عىل  الهامرز  فريق 
 ،1974 إىل   1958 من  عاماً 
وبعدها انضم لفولهام يف رحلة 
لم تستغرق أكثر من 3 سنوات 
يتجه  أن  قبل  74 و77(،  )بني 
ألمريكا الشمالية للعب لسياتل 
اليتن  وكارولينا  سوندورس 
لتجربة  باإلضافة  األمريكيني، 
فريماد  هرينينج  مع  مقتضبة 
ولعب   .1978 يف  الدنماركي 
مع  دولية  لقاءات   108 مور 

إنجلرتا ما بني 1962 و1973.

ولد روبرت فريدريك تشيلسي مور، 
منتخب  أسطورة  مور،  بوبي  أو 
إنجلترا في 12 أبريل 1941، أي قبل 

8 عقود بالتمام والكمال.

 }

بوبي مور

}

بلقب  األرجنتني  منتخب  تتويج  سماحة  كارول  اللبنانية  النجمة  تمنت 
مونديال 2022، رغم تشجيعها ملنتخب الربازيل؛ مؤكدة دعمها للتانجو 
بقيادة مييس يف كأس العالم بقطر. وكشفت كارول سماحة، يف مقابلة 
مع »العربي الجديد«، عن رأيها يف مونديال 
تتعلق  التي  والتفاصيل   ،2022 قطر 
بهذا الحدث الريايض الكبري، كاشفة عن 
وكذلك  العالم،  كأس  يف  تشجعه  الذي  املنتخب 

عن العبها املفضل يف رياضة كرة القدم.
وتشجيعها  الالتينية  للكرة  بُحبها  سماحة  ونوّهت 
أيضاً،  األرجنتني  ملنتخب  ودعمها  الربازيل،  ملنتخب 
للنجم املرصي محمد  يف وقت أكدت حبها واحرتامها 
صالح، الذي قدم الكثري يف املالعب وخارجها، بحسب 

رأيها، خصوصاً ألهل قريته يف مرص.
برياضات  اهتمامات  لديها  أن  اللبنانية  الفنانة  وأكدت 
باستضافة  القدم. وعرّبت عن فخرها  أخرى، وليس فقط كرة 
أمام  الباب  سيفتح  األمر  و»هذا  املونديال،  مثل  لبطولة  قطر 
هذا«،  مثل  كبري  ريايض  لحدث  أخرى  عربية  دول  استضافة 

وتمنت التوفيق للمنتخبات العربية يف البطولة.
واختارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تشكيلتها املفضلة، لو 
كان لديها فريق لكرة القدم، وحددت أسماء كبرية يف عالم الفن 
والغناء، خصوصاً املرصيني منهم، وذلك بسبب إقامتها لفرتة 

طويلة يف مرص وقربها من نجوم الفن والتمثيل هناك.

 }

كارول سماحة

}

سالينكو .. المغمور هدافا
أصبح الرويس أوليج سالينكو أكثر العب يسجل أهدافا يف مباراة 
واحدة يف كأس العالم، بعدما أحرز 5 أهداف قاد بها منتخب بالده 
للفوز )6-1( عىل الكامريون يف الجولة األوىل من دور املجموعات 
بنسخة 1994. وبجانب خماسيته ضد الكامريون، سجل سالينكو 
الثانية من دور  الجولة  السويد يف  أمام  الخسارة )3-1(  هدفا يف 
1994 بالتساوي مع البلغاري  املجموعات، ليتوج هدافا ملونديال 

خريستو ستويشكوف برصيد 6 أهداف لكل منهما.
جدير بالذكر أن سالينكو لم يتمتع بشهرة كبرية كالعب، كما أنه 
عانى من لعنة اإلصابات التي أجربته عىل االعتزال مبكرا بعمر 31 

عاما بعد مسرية متواضعة. 
املفارقة أن سالينكو شارك يف 8 مباريات فقط مع منتخب روسيا، 

لم يسجل خاللها سوى أهدافه يف مونديال 1994.

األرض تلعب 
مع أصحابها

نجحت 6 منتخبات يف تحقيق لقب كأس العالم 
عىل أرضها، وهي أوروجواي وإيطاليا وإنجلرتا 
منتخب  وفاز  وفرنسا.   واألرجنتني  وأملانيا 
أوروجواي بلقب النسخة األوىل من كأس العالم 
اإليطايل  نظريه  وكرر  أرضه،  عىل   1930 عام 

األمر نفسه يف النسخة الثانية عام 1934.
لقبه  إنجلرتا  منتخب  حقق   1966 عام  ويف 
الوحيد عىل أرضه، ويف عام 1974 توج منتخب 

أملانيا الغربية بطال بني جماهريه.
األول عىل أرضه  بلقبه  ُتوج  األرجنتني  منتخب 
املنتخب  أيضا  حققه  ما  وهو   ،1978 عام 

الفرنيس عام 1998. 
املفارقة أن منتخب الربازيل، األكثر تتويجا يف 
كأس العالم بواقع 5 ألقاب، لم يحصد أي لقب 
منها عىل أرضه، علما بأنه استضاف النهائيات 

{ منتخب أوروجوايمرتني عامي 1950 و2014.




